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Útdráttur 

Upplifun og afleiðingar ofbeldis og vanrækslu í æsku er viðfangsefni þessarar rannsóknar. 

Rannsóknin var unnin með eigindlegum aðferðum og var gagna aflað með 15 viðtölum við 12 

fullorðna einstaklinga. Þátttakendur áttu það sameiginlegt að hafa upplifað ofbeldi eða 

vanrækslu í einhverri mynd í barnæsku og leitað aðstoðar vegna andlegrar vanlíðunar á 

fullorðinsárum. Heimilisofbeldi er falið vandamál en umræða um það og aðgerðir hafa aukist 

á allra síðustu misserum. Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl ofbeldis og vanrækslu í æsku 

við geðraskanir sem og ýmis líkamleg einkenni. Þó sjónum sé fyrst og fremst beint að 

heimilisofbeldi í þessari rannsókn er einnig litið til eineltis og annars ofbeldis sem þátttakendur 

urðu fyrir í bernsku. 

Þátttakendur þessarar rannsóknar upplifðu allir mikinn ótta, reiði, höfnun, þöggun, 

skömm og fleiri slæmar tilfinningar á sínu uppvaxtarskeiði. En þrátt fyrir að aðstæðurnar hafi 

verið ólíkar og ofbeldið mismunandi voru afleiðingarnar oft keimlíkar. Einna mest áberandi 

voru geðraskanir eins og þunglyndi, kvíði og áfallastreituröskun, sjálfsvígshugsanir og 

sjálfsvígstilraunir, líkamleg einkenni eins og verkjavandi og aðrir kvillar og sjúkdómar auk 

félagslegra vandkvæða.  

Mikilvægt er að rannsaka umfang og eðli heimilisofbeldis og reyndar alls ofbeldis. Með 

aukinni þekkingu væri auðveldara að vinna úr afleiðingum með góðu aðgengi að aðstoð og 

meðferð fyrir þolendur. Þá er einnig brýnt að vinna með gerendum með það að markmiði að 

draga úr ofbeldi því ofbeldi á aldrei að líðast. Það er mikilvægt að gefa lífssögu skjólstæðinga 

meiri gaum þegar fólk leitar aðstoðar vegna andlegra eða líkamlegra vandamála. Fólk sem 

vinnur með börnum þarf sérstaklega á góðri þekkingu að halda til að átta sig frekar á ef grunur 

leikur á að barn búi við ofbeldi eða vanrækslu til að geta brugðist við því. 
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Abstract 

The aim of this research was to gain information regarding childhood experience and 

consequences of violence and neglection. Participants have all in common to have 

experienced violence and neglection in childhood and sought treatment for mental disorders 

in adult life. Domestic violence is a relatively hidden problem but in recent years, it has 

surfaced and actions regarding solutions have been discussed lately. Research on this topic 

points out the relation between violence and neglection in childhood with mental disorders 

and physical symptoms. Even though this research mainly focuses on domestic violence, 

bullying and other forms of violence, which participants suffered in their childhood is also 

being concidered.  

Through 15 qualitative interviews with 12 adults, results show that all experienced a great 

deal of fear, anger and rejection, forced secrecy and shame in their upbringing. In spite of 

participants’ differences regarding the abuse they experienced, the concequences were often, 

if not always the same. Participants report suffering from depression, anxiety and post 

traumatic stress disorders, as well as thoughts of suicide and attempts. Furthermore, they 

report physical symptoms as well as social problems.  

The importance of expanding the literature on various types of violence is great. With 

increased knowledge on the matter we are more capable of helping victims of domestic 

violence and others, as well as working with the offenders aiming to prevent further violence. 

Individual history should be given more value when seeking treatment of both mental and 

physical problems. Professionals working with children need exceptionally good 

qualifications/knowledge in order to recognize if a child is possibly a victim of domestic 

violence and how to react to the fact. 
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1 Inngangur 

Ofbeldi hefur fylgt mannkyninu alla tíð og er það háð tíðaranda og menningu hvort og hvernig 

það er skilgreint. Ofbeldi er oft fyrirferðarmikið í ýmsu afþreyingarefni bæði í kvikmyndum og 

fjölmiðlum. Þrátt fyrir að ofbeldi sé almennt litið alvarlegum augum þá er sumt ofbeldi 

samfélagslega samþykkt, til dæmis gegn frelsissviptum einstaklingum,  í handtökum fólks sem 

brotið hefur af sér eða fólks sem flytja þarf nauðugt á geðdeild. Ofbeldi gegn börnum var og 

er víða enn samfélagslega samþykkt sem uppeldisaðferð til að aga börn.  

Ísland er eitt af 33 ríkjum heims sem hafa bannað líkamlegar refsingar. Það bann byggir 

á viðhorfsbreytingu hér á landi til refsinga barna frá því að „Tilskipan um húsagann á Íslandi” 

var sett árið 1746. Með henni var foreldrum og þá sérstaklega húsbændum gert skylt að refsa 

börnum sínum og reyndar öðru heimilisfólki „með hendi og vendi eftir ásigkomulagi 

yfirsjónarinnar.” Húsagatilskipanin markaði tímamót í lagasetningu um uppeldi barna á Íslandi 

en það var ekki þó ekki fyrr 2009 sem bann við líkamlegum refsingum gegn börnum var lögfest 

(Barnaheill, 2009). Norðurlöndin voru mun fyrri til að banna líkamlegar refsingar, til dæmis var 

bann við líkamlegum refsingum lögfest árið 1998 í Svíþjóð (Barnaheill, 2009). Uppeldisaðferðir 

sem fela í sér ofbeldi geta verið skaðlegar heilaþroska barna sem og heilsu þeirra og hegðun 

til lengri og skemmri tíma (Geir Gunnlaugsson og Jónína Einarsdóttir, 2013). 

Ofbeldi í nánum samböndum hefur nokkuð verið rannsakað hér á landi á síðustu árum 

en árið 2006 var aðgerðaráætlun ríkisstjórnarinnar um ofbeldi karla gegn konum samþykkt. 

Gefin voru út fimm fræðslurit í þessum málaflokki sem höfðu það að markmiði að nýtast 

tilteknum stéttum í starfi sínu en ritin voru unnin á vegum nefndar um aðgerðir gegn ofbeldi í 

nánum samböndum og var sú nefnd skipuð af Félags- og tryggingamálaráðuneytinu. Það er 

mikilvægt að afla þekkingar um ofbeldi og grípa inn í ef vitneskja er um slíkt því enginn á að 

þurfa að þola ofbeldi (Ingólfur V. Gíslason, 2008, Velferðarráðuneytið, 2009). 

Fagna ber aukinni umræðu og átaki gegn heimilisofbeldi en oftast er sjónum beint að 

ofbeldi á milli maka sem einnig geti haft skaðleg áhrif á börnin á heimilinu. Þau annað hvort 

horfi upp á ofbeldið eða skynji það á einn eða annan hátt. Það er augljóst að slíkar aðstæður 

eru erfiðar fyrir börn en ekki má gleyma að börn eru oft líka beinir þolendur í heimilisofbeldi 

(Guðrún Kristinsdóttir, 2014).  
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Heimilisofbeldi eða ofbeldi í nánum samböndum er flóknara en svo að hægt sé að 

smætta það í ofbeldi karla gegn konum, það getur verið gagnkvæmt og einnig ofbeldi gegn 

börnum og öldruðum og ofbeldi á milli systkina svo eitthvað sé nefnt (Ingólfur V. Gíslason, 

2008). 

Ofbeldi sem á sér stað innan veggja heimilisins er líklega best falda ofbeldið og þá 

sérstaklega ofbeldi gegn börnum, því hver er til frásagnar? Það er líka misjafnt hvort börn eigi 

í einhver hús að venda upplifi þau að brotið sé á þeim. Mörg börn þekkja ekki annað en 

ofbeldisfullar aðstæður og telja því að þetta sé óumflýjanlegt ástand og oft á tíðum eðlilegt. 

Fjölmargar erlendar rannsóknir sýna svo ekki verður um villst að sterk tengsl eru á milli ofbeldis 

í æsku og andlegrar og líkamlegrar vanheilsu og slakra lífsgæði á fullorðinsárum. Má þar nefna 

ACE study (Adversive Childhood Experience) en sú rannsókn er líklega fyrsta langtíma 

rannsóknin á tengslum slæmra upplifana í æsku og heilsufars á fullorðinsárum (Felitti, Anda, 

Nordenberg, Williamson, Spitz, Edwards, Koss og Marks, 1998).  

Ég hef í mörg ár gengið með þá hugmynd að rannsaka upplifun og afleiðingar ofbeldis. 

Ég þekki sjálf ofbeldi frá mörgum hliðum og hef tekið þátt í ýmis konar starfsemi þar sem 

ofbeldi og geðraskanir eru á dagskrá. Má þar nefna 12 spora samtökin CoDa sem eru samtök 

fyrir meðvirka. Einnig kynntist ég Hugarafli fyrir um 10 árum en það eru samtök notenda í bata 

og fagfólks og tilheyrði ég fyrrnefnda hópnum. Hugmyndin hefur þróast og tekið breytingum 

eftir því sem ég hef velt þessu meira fyrir mér og lesið fyrri rannsóknir og minningarsögur 

þeirra sem upplifað hafa ofbeldi í æsku. Margt af samferðarfólki mínu hefur sagt mér frá 

ofbeldi og áföllum í lífi sínu en ef það var ekki kynferðisofbeldi var oft eins og fólki þætti það 

ekki nógu slæmt til þess að leita aðstoðar, því það væri ekki nógu alvarlegt til þess að aðhafast 

frekar. Auk þess hefur fólk oft getið þess að erfitt hafi verið að fá áheyrn og aðstoð í 

heilbrigðiskerfinu ef það vildi tjá sig um upplifun ofbeldis.  

Ofbeldi gegn börnum getur verið mjög falið því oft eru engir áverkar eða ekki það 

alvarlegir að leita þurfi á slysadeild. Það gæti átt þátt í því að þessi mál rati síður inn á borð 

yfirvalda. Afleiðingarnar geta engu að síður verið mjög alvarlegar. Börn eru algerlega háð 

foreldrum eða forsjáraðilum og er því undir þeim komið hvaða upplýsingar eru aðgengilegar. 

En vegna þess hversu ofbeldið er falið þá er ekki auðvelt að rannsaka það nema með samþykki 

foreldra sem í flestum tilvikum eru gerendur ofbeldisins. Ég ákvað því að fá viðmælendur á 

breiðu aldursbili sem áttu það sameiginlegt að eiga sögu um ofbeldi og vanrækslu í æsku og 

hafa leitað aðstoðar vegna andlegrar vanlíðunar einhvern tímann á ævinni. 
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1.1.1 Tilgangur og markmið rannsóknar 

Megintilgangur rannsóknarinnar er að taka þátt í að auka þekkingu á heimilisofbeldi og þá 

sérstaklega gegn börnum og ljá þolendum rödd. Með því að taka viðtöl við fólk sem býr yfir 

fyrrgreindri reynslu og fá fram upplýsingar með þeirra eigin orðum og tilfinningum er hægt að 

skyggnast enn betur inn í þennan heim sem mörgum er hulinn. Ég tel að markviss vinna gegn 

ofbeldi geti aukið vitund samfélagsins um hversu alvarlegan lýðheilsuvanda hér er um að 

ræða. Þó megin áherslan sé á heimilisofbeldi eða ofbeldi innan fjölskyldna í þessari rannsókn 

þá verður einnig sjónum beint að einelti og ofbeldi í umhverfi barna svo sem í skólum og 

nágrenni. Ofbeldi er ekki einkamál, það varðar okkur öll og því er mikilvægt að draga þessi mál 

fram í dagsljósið og leita lausna því ofbeldi á ekki að líðast, hvorki gegn börnum né fullorðnum. 

1.1.2 Rannsóknarspurningar 

Í þessari rannsókn er rætt við fullorðið fólk í þeim tilgangi að fá fram upplifun þess af ofbeldi 

og vanrækslu í æsku og afleiðingar á fullorðinsárum. Meginrannsóknarspurningarnar eru því 

tvær: Hver er upplifun viðmælenda af ofbeldi og vanrækslu í barnæsku?  

Hverjar eru afleiðingar ofbeldis og vanrækslu í æsku á heilsu og lífsgæði? 

1.1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í fimm kafla. Í öðrum kafla er farið yfir fræðilega umfjöllun, helstu 

skilgreiningar og fyrri rannsóknir. Í þriðja kafla er farið yfir félagslegt sjónarhorn rannsóknar, 

gerð grein fyrir eigin afstöðu og bakgrunni rannsóknar, viðmælendur kynntir, sem og 

framkvæmd og verklag rannsóknar. Í fjórða kafla er greint frá niðurstöðum og í fimmta kafla 

eru umræða og lokaorð. 
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2 Fræðileg umfjöllun, hugtök og fyrri rannsóknir 

Ofbeldi gegn börnum er oft flokkað niður í andlegt, líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi, 

vanrækslu og einelti. Börn eiga rétt á líkamlegri, andlegri og tilfinningalegri umhyggju og ætti 

heimilið að vera griðarstaður fjölskyldunnar (Umboðsmaður barna, e.d.). Það að verða vitni að 

ofbeldi á heimili er ýmist skilgreint sem sér flokkur ofbeldis eða flokkað sem andlegt ofbeldi 

og verður það gert í þessari rannsókn. Þessar tegundir ofbeldis verða skilgreindar. Þar sem 

önnur af forsendum þátttöku í rannsókninni var að hafa leitað sér aðstoðar vegna andlegrar 

vanlíðunar verður gerð grein fyrir helstu geð- og þroskaröskunum og auk þess sem fjallað er 

um sjálfsvígshugsanir og sjálfsvígstilraunir. Þá verður gerð grein fyrir félagsfræðilegum og 

afbrotafræðilegum kenningum um ofbeldi. Einnig verður fjallað um fyrri rannsóknir, innlendar 

og erlendar, sem og helstu meðferðarúrræði fyrir þolendur sem í boði eru hér á landi.  

2.1 Helstu hugtök 

2.1.1 Líkamlegt ofbeldi 

Líkamlegt ofbeldi felur í sér til dæmis að hrista, slá með flötum lófa í andlit eða annars staðar 

á líkama, flengja, hrinda, kýla, sparka, brenna. Oft er talað um líkamlegt ofbeldi þegar áverkar 

eru sýnilegir og ættu að vera greinanlegir af læknum og öðru heilbrigðisstarfsfólki (Freydís 

Jóna Freysteinsdóttir, 2013). En hafa ber í huga að líkamlegt ofbeldi þarf ekki alltaf að skilja 

eftir mikil ummerki ef nokkur, nema til dæmis roða og óþægindi eins og eftir löðrunga með 

flötum lófa. Slík ummerki hverfa yfirleitt fljótt þrátt fyrir að hafa valdið sársauka. Margar aðrar 

aðferðir geta valdið sársauka og óþægindum og eru ógnandi, en öllu líkamlegu ofbeldi fylgir 

einnig andlegt ofbeldi. Ofbeldi sem skilur ekki eftir sýnileg ummerki er því enn faldara en þar 

sem áverkar eru sýnilegir.  

2.1.2 Andlegt eða tilfinningalegt ofbeldi 

Andlegt ofbeldi er duldara en það líkamlega en er algengara (Ingólfur V. Gíslason, 2008, 

Velferðarráðuneytið, e.d.). Til andlegs ofbeldis flokkast til dæmis öskur, ljót orð, hæðni, 

niðurlægjandi ummæli, hótanir, vera ekki til staðar fyrir barn, tala ekki við það, hunsa eða 

sinna því ekki tilfinningalega. Einnig teljast athafnir eins og einangrun, kúgun, höfnun og sífelld 

gagnrýni til andlegs ofbeldis (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2013).  
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2.1.3 Kynferðislegt ofbeldi 

Kynferðislegt ofbeldi er talið vera ein alvarlegasta birtingarmynd ofbeldis gegn börnum. 

(Umboðsmaður barna e.d.). Allar kynferðislegar athafnir fullorðinna með börnum, frá káfi og 

til samræðis flokkast undir kynferðislegt ofbeldi. Þegar fullorðinn einstaklingur fær barn til að 

sinna kynferðislegum þörfum sínum eða misbýður barni undir fimmtán ára aldri með 

kynferðislegum athugasemdum eða athöfnum, með eða án samþykkis barns, er það flokkað 

sem kynferðisofbeldi. Gildir þá einu hvort það gerist einu sinni eða er margra ára misnotkun 

(Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012, Velferðarráðuneytið, e.d.).  

2.1.4 Vanræksla 

Vanræksla er annar flokkur innan skilgreiningar- og flokkunarkerfisins þar sem barn er þolandi. 

Hún er skilgreind sem skortur á nauðsynlegri athöfn sem leiðir af sér eða getur leitt af sér 

skaða á þroska barns (Barnett, o.fl., 2005). Vanrækslu er gjarnan skipt í fjóra flokka, en þeir 

eru líkamleg vanræksla, vanræksla varðandi umsjón og eftirlit, vanræksla varðandi nám og 

tilfinningaleg vanræksla. Líkamleg vanræksla er þegar eftirfarandi er ábótavant: Næringu, 

hreinlæti, fatnaði og þess ekki er gætt að barn fái nægan svefn og viðeigandi 

heilbrigðisþjónustu. Annar flokkur er þar sem eftirliti er ábótavant svo sem það sem snýr að 

almennu öryggi barns, til dæmis ef barn er skilið eftir án eftirlits þrátt fyrir að hafa ekki aldur 

og þroska til, eða þegar barn er skilið eftir hjá óhæfum umönnunaraðila. Vanræksla varðandi 

nám er þriðji flokkurinn og felst í að sinna ekki skólagöngu barnsins eða heimanámi. 

Tilfinningaleg vanræksla er fjórði flokkurinn og felur í sér að vera ekki til staðar, sinna ekki 

tilfinningalegum þörfum barns, sýna barni ekki ástúð eða áhuga eða örva þroska þess á 

fullnægjandi hátt (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). 

2.1.5 Einelti 

Samkvæmt skilgreiningu Barnaheilla er um er að ræða einelti þegar einstaklingur eða hópur 

beitir einhvern endurtekið niðurlægjandi áreitni. Birtingarmyndir eineltis geta verið margs 

konar, bæði líkamlegar og andlegar. Sem dæmi um einelti má nefna endurtekna stríðni, 

niðrandi ummæli, sögusagnir, andlega kúgun, hótanir, líkamlegt ofbeldi eða útskúfun. Einelti 

á sér stað í skólum, vinahópum, á heimilum og í stórfjölskyldum svo eitthvað sé nefnt. 

(Barnaheill e.d.). 
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2.1.6 Heimilisofbeldi 

Heimilisofbeldi er hugtak sem oftast er notað yfir ofbeldi sem á sér stað innan veggja heimilis 

eða milli fjölskyldumeðlima þó það eigi sér stað utan heimilis. Heimilisofbeldi getur spannað 

allar tegundir ofbeldis, en engin tæmandi skilgreining er til á Íslandi fyrir heimilisofbeldi. Þessi 

vandi er mikið þjóðfélagsmein og getur haft slæm áhrif á börn og aðstæður þeirra og má þar 

nefna áhrif á félagstengsl, líðan og heilsu (Guðrún Kristinsdóttir, 2014). 

Eins og segir í skýrslu frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni er ofbeldi flokkað sem 

heilbrigðisvandamál. Í skýrslunni eru þjóðir heims hvattar til að efla forvarnir gegn ofbeldi og 

flétta þær inn í mennta-, félags- og heilbrigðiskerfi sín. Með því móti sé hægt að auka jafnrétti 

þegnanna, jafnt á sviði félagsmála sem milli kynja (World Health Organisation, 2002). Undir 

þetta tekur Brynjólfur Mogensen yfirlæknir í grein í Læknablaðinu og segir ennfremur að brýnt 

sé að taka á heimilisofbeldi því það sé undirrót annars ofbeldis í samfélaginu (Læknablaðið, 

2002).  

Samkvæmt því sem fram kemur í rannsókn Guðrúnar Kristinsdóttur (2014) eru konur 

taldar vera í miklum meirihluta þeirra sem verða fyrir heimilisofbeldi þó karlmenn og börn 

verði fyrir því einnig. Karlmenn eru samkvæmt flestum heimildum mun líklegri til að beita 

ofbeldi þó konur beiti því einnig, en talið er að þær beiti frekar andlegu ofbeldi en líkamlegu. 

Þó hafa konur í gegnum tíðina notað líkamlegar refsingar til að aga börn þó fáar ef nokkrar 

nákvæmar tölur séu til um slíkt. Upplýsingar um ofbeldi af hendi karlmanna eru aðgengilegri 

vegna tilkomu kvennaathvarfa en þangað geta konur leitað sem beittar hafa verið ofbeldi af 

hendi maka og þær eru oft með börn með sér. Þannig verða meðal annars til upplýsingar um 

börn sem verða fyrir ofbeldi eða hafa orðið vitni að ofbeldi en þessar upplýsingar væru líklega 

ekki til nema með tilkomu þessarar aðstoðar við kvenkyns þolendur (Guðrún Kristinsdóttir, 

2014).  

2.1.7 Afleiðingar ofbeldis 

Allra síðustu ár hefur aukin áhersla verið á að skoða hvaða afleiðingar það hefur á börn að 

verða vitni að heimilisofbeldi en þá er oftar en ekki verið að vitna í ofbeldi föður eða 

fósturföður gegn móður (Guðrún Kristinsdóttir, 2014). Fjölmargar erlendar rannsóknir benda 

til að börn sem verða vitni að ofbeldi á heimili sýni frekar andfélagslega hegðun en önnur börn 

og glími við ýmis tilfinningaleg vandamál (Ingólfur V. Gíslason, 2008). Þekkt er að þau séu í 

aukinni hættu á að fá þunglyndi, sjálfsvígshugsanir og aðrar geðraskanir (Jónína Einarsdóttir, 
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Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson, 2004). Hegðunarvandi þolenda, kvíði, hræðsla, 

átraskanir, ýmis líkamleg einkenni, svefnraskanir og áfallastreituröskun eru þekktar afleiðingar 

ofbeldis í bernsku (Ingólfur V. Gíslason, 2008; Sudermann og Jaffe, 1997). Auknar líkur eru á 

slökum lífsgæðum þeirra einstaklinga sem búið hafa við ofbeldi og vanrækslu í bernsku (Corso, 

Edwards, Fang og Mercy, 2008).  

„Læknisfræðin hefur málað sig út í horn með því að einblína um of á líffræði líkamans og 

hunsa mikilvægi ævisögu og umhverfis sjúklinga“, segir Linn Getz læknir í blaðaviðtali á vefnum 

visir.is. Hún bendir á að í nýjustu rannsóknum komi fram að huga beri að aðstæðum fólks þegar 

líkamlegir kvillar eru teknir til skoðunar, læknisfræðina hafi hingað til skort svigrúm til slíkrar 

nálgunar. Birst hafi rannsóknir úr heimi náttúruvísinda sem sýni fram á áhrif umhverfis, 

uppeldis og atlætis á líkama fólks og heilsu (Sigríður Björg Tómasdóttir, 2011).  

2.2 Kenningar 

2.2.1 Völd og þekking 

Franski heimspekingurinn Michel Foucault er hvað þekktastur fyrir hugmyndir sínar um völd 

og þekkingu sem hann sagði vera nátengd. Foucault sagði völdin vera virk í samskiptum 

mannfólksins og flæða um samfélagið. Þannig að valdið snýst ekki bara um yfirvald gegn þegni 

heldur eru samskiptin virk á milli aðila. Valdatengslin geta bæði verið skapandi og 

takmarkandi. Foucault taldi samband orðræðu, þekkingar og valda skipta máli og hann sem og 

fleiri töldu orðræðuna móta samfélag manna (Kristín Björnsdóttir, 2013). Foucault höfðaði til 

ábyrgðar fólks með því að leggja áherslu á þá sýn sína að líta ekki á valdið sem kúgunartæki 

heldur möguleika til andstöðu gegn valdinu (Foucault, 1991:194). Valdatengsl eru hins vegar 

ójöfn í ofbeldisaðstæðum hvort sem um er að ræða börn eða fullorðna. Þrátt fyrir það tel ég 

þó framsetningu Foucault eiga vel við í þessari rannsókn vegna áherslu hans á valdeflingu. 

2.2.2 Félagsnámskenningar  

Börnin læra það sem fyrir þeim er haft, segir máltækið. Sálfræðingurinn Albert Bandura (1977) 

setti fram kenningu um félagslegt nám eða svokallaða félagsnámskenningu (e. social learning 

theory). Samkvæmt þeirri kenningu læra einstaklingar ekki einungis í gegnum eigin hegðun og 

gjörðir heldur einnig með því að fylgjast með öðrum (Bandura, 1977). 

Félagsfræðingurinn Edwin Sutherland (1939) setti einnig fram félagsnámskenningu. 

Hann þróaði kenninguna um ólík félagstengsl (e. differential association) en þar lagði hann 
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áherslu á mikilvægi tilfinningalegra tengsla og benti á að frávikshegðun væri lærð í gegnum 

samskipti við aðra. Sutherland sýndi fram á að þeir einstaklingar sem mynda félagsleg 

samskipti og hafa jákvætt viðhorf gagnvart einhverjum ákveðnum samfélagshópi séu líklegri 

til að taka upp og tileinka sér gildi og viðmið sem eru ríkjandi innan hópsins, hvort sem þau 

eru jákvæð eða neikvæð. 

2.2.3  Stimplun og fordómar 

Félagsleg viðmið kallast þær skrifuðu og óskrifuðu reglur sem samkomulag næst um í 

samfélaginu. Þessi viðmið eru mismunandi eftir samfélögum. Þannig er ekki lengur talað um 

samkynhneigð sem kynvillu hérlendis, hún er almennt ekki talin frávik hér en við henni eru 

harðar refsingar víða um heim. Howard Becker (1963) benti á að frávikshegðun sé ekki alltaf 

afbrot heldur getur verið frávik frá ríkjandi hefðum samfélagsins. Afleiðingar stimplunar og 

hvers kyns fordóma og útskúfunar geta verið afdrifaríkar fyrir líf fólks. Fólk sem verður fyrir 

stimplun eða fordómum til dæmis vegna afbrota, fjárhagsvanda, geðraskana eða annarra 

vandamála upplifir sig oft minna virði en aðrir og getur það skert lífsgæði þeirra einstaklinga 

(Becker, 1963). Goffman skilgreindi smán sem afleiðingu af ríkjandi viðmiðum sem dregið geta 

úr virði manneskjunnar. Einstaklingurinn er þá skilgreindur öðrum óæðri, sem þar með gefur 

öðrum færi á að niðurlægja hann (Goffman, 1961). 

Björg Guðrún Gísladóttir (2013) segir í minningabók sinni Hljóðin í nóttinni frá 

fordómum sem hún og fjölskylda hennar urðu fyrir vegna vandamála heima fyrir og ekki síst 

fyrir að búa í Höfðaborginni. Höfðaborgin var bráðabirgðahúsnæði í Reykjavík sem komið var 

upp vegna húsnæðisskorts í borginnni í kringum 1940. Heimilislíf Bjargar, líkt og margra 

annarra á þessum stað, einkenndist af ofbeldi, andlegu, líkamlegu og kynferðislegu, ásamt 

mikilli drykkju og fátækt. Saga hennar spannar þrjár kynslóðir kvenna, ömmu sem fór á 

hörkunni í gegnum lífið og móður hennar sem var í ofbeldissambandi með sjómanninum eins 

og Björg nefnir hann í sögunni og svo ævi Bjargar sjálfrar sem brýst úr þessum aðstæðum og 

leitar sér aðstoðar. Myndin sem dregin er upp af þessum konum er óvægin og lýsir vel 

samfélagi, viðhorfum og ríkjandi hugmyndafræði þeirra tíma (Björg Guðrún Gísladóttir, 2013). 

  Frásagnir sem lýsa stimplun og fordómum koma sterkt fram í fleiri minningabókum, 

eins og til dæmis í sögu Thelmu Ásdísardóttur Myndin af pabba sem Gerður Kristný 

Guðjónsdóttir (2005) skráði. Heimilislíf Thelmu og systra hennar einkenndist af óreglu og 

ofbeldi en auk grófs kynferðisofbeldis sættu þær systur ýmis konar öðru ofbeldi og vanrækslu. 
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Þær fengu að kenna á fyrirlitningu samfélagsins og afskiptaleysi yfirvalda og annarra þrátt fyrir 

að ástand heimilisins væri þekkt.  

Ásdís Halla Bragadóttir (2016) gaf út bókina Tvísaga en þar rekur hún sögu fjölskyldu 

sinnar. Í upphafi var ætlunin að komast að réttu faðerni, leita blóðföður síns og bar leitin 

tilætlaðan árangur. Hún fór í þetta ferðalag með móður sinni og þá varð henni ljóst hversu 

þyrnum stráð ævi móður hennar, bræðra og ömmu var. Erfiðri lífssögu móður og ömmu með 

tilheyrandi ofbeldi og erfiðleikum ásamt sögu bræðra hennar sem báðir urðu afbrotamenn 

kemur Ásdís Halla vel til skila. Synir eftirlifandi bróður hennar hafa einnig leiðst út í afbrot. Í 

bókinni lýsir hún hvernig erfið lífsbaráttan, ofbeldið og áföllin, stimplunin og útskúfunin mótar 

manneskjur og sagan endurtekur sig ef ekkert er að gert. 

Þar sem afleiðingar ofbeldis og annarra erfiðra aðstæðna í uppeldi geta haft í för með 

sér geðræn vandamál hafa þær afleiðingar verið skoðaðar töluvert á síðustu áratugum, 

einkum með tilliti til fordóma og útskúfunar. Sigrún Ólafsdóttir og Jón Gunnar Bernburg (2010) 

báru saman fordóma almennings í garð geðsjúkra í þremur löndum, Íslandi, Þýskalandi og 

Bandaríkjunum. Þau benda á að rannsóknir sýni að fordómar og neikvæð viðhorf í garð þeirra 

sem eiga við geðrænan vanda að stríða séu útbreidd, en slík viðhorf virðast skerða lífsgæði og 

batahorfur þeirra sem glíma við slíkan vanda. Fram kom í rannsókninni að fordómar gegn fólki 

með geðraskanir eru þó sýnu meiri í Bandaríkjunum en Þýskalandi og Íslandi.  

2.3 Íslenskar rannsóknir á ofbeldi gegn börnum 

Jónína Einarsdóttir og Geir Gunnlaugsson hafa töluvert rannsakað ofbeldi gegn börnum. Í 

Læknablaðinu (2013) birtast niðurstöður rannsóknar þeirra þar sem þau skoðuðu reynslu 

fullorðinna Íslendinga af líkamlegu ofbeldi og refsingum í æsku, umfang hennar, réttlætingu 

þolenda og áhrif slíkrar reynslu á það hvernig þátttakendur mátu uppeldi sitt. Niðurstöður 

rannsóknarinnar bentu til þess að líkamlegum refsingum var marktækt minna beitt í æsku 

svarenda sem voru fæddir um og eftir 1980 en þeirra sem fæddust fyrr. Vaxandi umræða og 

skilningur á réttindum barna og breyttar hugmyndir um uppeldi þeirra gæti hafa stutt við 

þessa þróun. 

Geir Gunnlaugsson og Jónína Einarsdóttir gerðu aðra rannsókn sem birtist í 

Læknablaðinu (2015). Meginmarkmið rannsóknarinnar var að meta umfang andlegs ofbeldis 

og vanrækslu. Rannsóknin var unnin úr svörum 977 einstaklinga sem fengust úr 1500 manna 

slembiúrtaki. Þátttakendur voru á aldrinum 18 til 94 ára og var meðalaldur rúmlega 46 ár. Þessi 
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einstaklingar voru spurðir um hvernig þeir mátu uppeldi sitt, gott, ásættanlegt eða slæmt. 

Spurningar um reynslu af ofbeldi og vanrækslu fylgdu í kjölfarið. Helstu niðurstöður þeirrar 

rannsóknar sýndu að því oftar og fleiri tegundir ofbeldis sem fólkið hafði upplifað því verr mat 

það uppeldi sitt.  

Í bókinni Ofbeldi á heimili með augum barna í ritstjórn Guðrúnar Kristinsdóttur (2014) 

er að finna rannsóknir þar sem meðal annars var leitað var til barna og ungmenna til þess að 

varpa ljósi á upplifun, viðhorf og þekkingu á þeirra heimilisofbeldi. Með því að leita í smiðju 

barna og unglinga fengu þær upplýsingar með þeirra orðum og tilfinningu. Í grein eftir 

Guðrúnu í bókinni kemur meðal annars fram að þegar barn verður vitni að ofbeldi á heimili 

sínu geti það jafngilt þeim áhrifum þegar barn verður sjálft fyrir ofbeldi (Guðrún Kristinsdóttir, 

2014).  

Ég veit ekki hvað er að líða vel er titill fyrirbærafræðilegrar rannsóknar sem þrír 

hjúkrunarfræðingar gerðu og birtist í fagtímariti íslenskra hjúkrunarfræðinga. Megintilgangur 

þeirrar rannsóknar var að stuðla að aukinni þekkingu á áhrifum endurtekins ofbeldis í bernsku 

og á fullorðinsárum á líðan kvenna. Konurnar sem tóku þátt í þessari rannsókn lýstu flestar 

veiku tengslaneti og slökum stuðningi í uppvexti og upplifðu flestar umhyggjuleysi og höfnun 

í æsku og á fullorðinsárum. Rannsakendur bentu á mikilvægi þess að grennslast fyrir um 

áfallasögu vegna endurtekins ofbeldis hjá konum með geðröskun í því skyni að veita viðeigandi 

meðferð (Sigríður Hrönn Bjarnadóttir, Sigrún Sigurðardóttir, Sigríður Halldórsdóttir, 2014). 

Ingólfur Harðarson gaf út bókina Ferðalag til frelsis (2014) en Ingólfur er sjálfur þolandi 

kynferðisofbeldis sem barn. Hann sagði lítinn skilning, þekkingu eða aðstoð vera við karlkyns 

þolendur kynferðisofbeldis. Hann ákvað því að stíga fram og vekja athygli á þessum málaflokki. 

Ingólfur Harðarson eins og Thelma Ásdísardóttir og fleiri hafa átt mikinn þátt í að skapa 

umræðu um kynferðisofbeldi sem og annað ofbeldi gegn börnum og fullorðnum. Tilgangur 

útgáfu bókarinnar Ferðalag til frelsis var fyrst og fremst að stuðla að því að aðstoða þolendur 

ofbeldis við að vinna úr afleiðingunum á sínum forsendum. 

2.4 Erlendar rannsóknir á ofbeldi í bernsku 

Rannsóknir á tengslum ofbeldis í æsku og heilsufarslegrar áhættu á fullorðinsárum eiga sér 

ekki langa sögu og hafa helst beinst að einstökum þáttum eins og kynferðisofbeldi. Rannsóknin 

ACE study (Abusive Child Experience) sem fyrst var gerð í Bandaríkjunum skömmu fyrir síðstu 

aldamót markaði því tímamót þar sem sjónum var beint að fleiri þáttum. Skoðuð voru tengsl 

http://www.hirsla.lsh.is/lsh/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Sigr%C3%AD%C3%B0ur+Hr%C3%B6nn+Bjarnad%C3%B3ttir
http://www.hirsla.lsh.is/lsh/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Sigr%C3%BAn+Sigur%C3%B0ard%C3%B3ttir
http://www.hirsla.lsh.is/lsh/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Sigr%C3%AD%C3%B0ur+Halld%C3%B3rsd%C3%B3ttir
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heilsufarslegrar áhættuhegðunar og sjúkdóma á fullorðinsárum annars vegar og hins vegar 

þess að hafa orðið fyrir ofbeldi í barnæsku og búið við vanstarfshæfni (e. dysfunction) í 

heimilisaðstæðum sem barn. Þeir þættir sem skoðaðir voru í upplifun þátttakenda sem börn 

voru tilfinningalegt, líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi, ofbeldi gegn móður, áfengis- og 

vímuefnaneysla, geðrænir erfiðleikar einstaklinga á heimili, þar með talin sjálfsvígshætta, og 

hvort þeir hafa verið í fangelsi. Þessir þættir voru svo bornir saman við heilsufarslega áhættu 

á fullorðinsárum, heilsufar, sjúkdóma og lífsgæði og hvernig einstaklingar nýta sér 

heilbrigðisþjónustu. Rannsóknin leiddi í ljós sterk tengsl milli ofbeldis og vanrækslu í æsku og 

þess að þróa með sér ýmsa lífshættulega áhættuþætti og sjúkdóma á fullorðinsárum. Má þar 

nefna hjarta- og æðasjúkdóma, krabbamein, langvinna lungnasjúkdóma, lifrarsjúkdóma og 

geðrænan vanda. Einnig var algengt að þátttakendur teldu heilsufar sitt almennt bágborið. 

Fram kom hjá flestum þátttakendanna að fleiri en einn þáttur vanrækslu eða ofbeldis hefði 

verið til staðar í barnæsku þeirra. Þessi rannsókn er enn í gangi og hefur verið endurtekin í 

mörgum löndum og hefur spurningalistinn jafnframt verið þýddur á nokkur tungumál (Felitti 

o.fl.,1998). 

Samkvæmt Belsky og de Haan (2011) leiða flestar rannsóknir þar sem skoðuð eru áhrif 

uppeldis á heilaþroska barna í ljós að gerð og virkni heilans getur skaðast af ofbeldi og 

vanrækslu.  

Um aldamótin síðustu gerðu Radford og fleiri rannsókn um vanrækslu og illa meðferð 

á börnum í Stóra-Bretlandi. Þessi rannsókn var fyrsta sinnar tegundar þar í landi og var 

umfangsmikil. Um það bil tíu árum síðar gerðu þau enn stærri rannsókn til að skoða þróunina 

hvað varðar reynslu barna af ofbeldi og vanrækslu. Tekin voru viðtöl við yfir 6000 ungmenni, 

unglinga, börn og foreldra yngri barna í því skyni að skoða reynslu þeirra af ofbeldi og 

vanrækslu. Sér í lagi voru skoðuð áhrif af alvarlegri og mjög illri meðferð. Var sjónum einkum 

beint að áhrifum ofbeldisins og þeirri staðreynd að þau börn sem verða fyrir ofbeldi af hendi 

uppalenda sinna eiga einnig frekar hættu á að verða fyrir öðru ofbeldi. Samkvæmt 

niðurstöðum þessara rannsókna hafði dregið úr illri meðferð á börnum milli áranna 1998 og 

2009. Engu að síður verður ákveðinn minnihluti barna og ungmenna fyrir mjög alvarlegu 

ofbeldi í Stóra-Bretlandi, á heimilum, í skóla og víðar í samfélaginu, bæði af hendi fullorðinna 

og jafnaldra. Tengsl voru á milli geðræns vanda (e. poor mental health) og allra birtingarmynda 

ofbeldis og vanrækslu í æsku (Radford, Corral, Bradley, Fisher, Bassett, Howat og Collishaw, 

2011).  
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2.5 Andleg heilsa 

Þar sem önnur af forsendunum fyrir þátttöku í þessari rannsókn var að hafa leitað sér aðstoðar 

vegna andlegra vandamála á einhverju tímabili ævinnar auk þess að hafa upplifað ofbeldi fyrir 

18 ára aldur verður hér gerð grein fyrir helstu geðröskunum.  

2.5.1 Geðraskanir 

Helstu geðraskanir verða skilgreindar hérna samkvæmt fimmtu útgáfu greiningahandbókar 

ameríska geðlæknafélagsins American Psychiatric Association, DSM-5. 

Kvíðaraskanir eiga það sameiginlegt að einstaklingar upplifa gríðarlegan ótta og kvíða 

og annars konar truflun á atferli. Ótti er tilfinningaleg svörun raunverulegrar eða skynjaðrar 

hættu, á meðan kvíði er hræðsla gagnvart mögulegri hættu eða ógn. Kvíðaraskanir þróast oft 

í bernsku og eru viðvarandi ef þær eru ekki meðhöndlaðar en geta einnig komið fram á 

fullorðinsaldri. Algengasta kvíðaröskunin er almenn kvíðaröskun (e. general anxiety disorder). 

Aðaleinkenni almennrar kvíðaröskunar er gríðarlegur kvíði og áhyggjur af fjölda athafna og 

atriða í daglegu lífi eins og heilsu, öryggi, vinnu eða heimilishaldi. Kvíðinn sem er viðvarandi á 

sér ekki eðlilegar skýringar miðað við aðstæður. Almenn kvíðaröskun einkennist af því að 

einstaklingar finna fyrir viðvarandi áhyggjum og spennu sem ekki eiga sér eðlilegar skýringar 

miðað við aðstæður og er mun meiri en sá kvíði sem eðlilegt er að fólk finni fyrir. Einkenni geta 

verið líkamleg, komið fram í hegðun og hugsun. Aðrar kvíðaraskanir eru til dæmis félagsfælni, 

afmörkuð fælni og áráttu- og þráhyggjuröskun (American Psychiatric Association, 2013). 

Þunglyndi. Samkvæmt DSM-5 er þunglyndi greint niður í átta mismunandi undirflokka 

(raskanir). Af þeim undirflokkum er alvarlegt þunglyndi (e. major depressive disorder) hvað 

algengast. Sameiginleg einkenni allra undirflokkanna er döpur lund, tómleikatilfinning, 

pirringur ásamt líkamlegum og hugrænum breytingum sem hafa hamlandi áhrif á virkni 

einstaklinga. Það sem er ólíkt er hversu löng þunglyndistímabil geta verið, hvenær þau birtast 

og orsök (American Psychiatric Association, 2013). 

Geðhvörf eða tvískautaþunglyndi (e. bipolar disorder) einkennist af geðsveiflum þar 

sem viðkomandi sveiflast í geðhæðir og geðlægðir. Um þrjár tegundir geðhvarfa er að ræða, 

svokölluð geðhvörf I, II og hringlyndi (American Psychiatric Association, 2013). 

Áfallastreituröskun (PTSD). Ein helsta geðröskunin í kjölfar áfalla er áfallastreituröskun 

(e. post traumatic stress disorder). Áfallastreituröskun er alvarleg kvíðaröskun sem einkennist 

af mikilli endurupplifun áfallsins, hliðrun frá hugsunum og atburðum tengdum áfallinu og 
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ýktum einkennum ofurárvekni. Slík einkenni geta orðið þrálát og jafnvel varað í áratugi eftir 

að áfallið átti sér stað. Flestir sem verða fyrir miklu áfalli finna fyrir einhverjum einkennum 

áfallastreitu í vikur eða jafnvel mánuði á eftir. Sumir halda áfram að hafa einkenni í marga 

mánuði eða mörg ár eftir áfallið sem valda truflun á ýmsum sviðum daglegs lífs og þá er farið 

að tala um áfallastreituröskun. Samkvæmt DSM 5 greiningarkerfinu getur fólk þróað með sér 

áfallastreituröskun ef það lendir í, verður vitni að eða stendur frammi fyrir atburði sem felur í 

sér dauða eða alvarleg meiðsl eða aðra íþyngjandi atburði. Í greiningarskilmerkjum kemur 

fram að viðkomandi finni fyrir ótta, bjargarleysi eða hryllingi þegar atburðurinn á sér stað. 

Einnig er algengt að fólk endurupplifi atburðinn, jafnvel margítrekað. Algengt er að 

einstaklingar með áfallastreituröskun glími við svefntruflanir, reiði, einbeitingarskort og ýmis 

önnur einkenni (American Psychiatric Association, 2013). Nú hefur færst í vöxt að aðgreina 

áfallastreituröskun sem orsakast af mörgum áföllum eins og til dæmi viðvarandi ofbeldi eða 

öðrum erfiðleikum og kallast Complex Post Traumatic Stress Disorder (CPTSD) en góð íslensk 

þýðing hefur enn ekki litið dagsins ljós en verið lýst sem flókinni, uppsafnaðri eða krónískri 

áfallastreituröskun (Herman, 2012).   

Persónuleikaraskanir eru flokkaðar samtals í 10 flokka samvkæmt DSM-5 en 

jaðarpersónuleikaröskun (e. borderline personality disorder) er hvað algengust og verður ekki 

fjallað um aðrar persónuleikaraskanir hérna  (American Psychiatric Association, 2013).  

Þroskaraskanir. Athyglisbrestur með ofvirkni er kallað ADHD, sem er skammstöfun á 

alþjóðlega heitinu Attention Deficit Hyperactivity Disorder, er taugaþroskaröskun sem lýsir sér 

með einbeitingarerfiðleikum, ofvirkni og hvatvísi. ADD er það nefnt þegar um er að ræða 

athyglisbrest án ofvirkni. ADHD er ein algengasta hegðunarröskun barna og unglinga og veldur 

þeim, fjölskyldum þeirra og nánasta umhverfi verulegum óþægindum og truflunum. Algengt 

er að einstaklingurinn fái ekki notið hæfileika sinna vegna þessa, auk þess sem ADHD fylgja oft 

aðrar raskanir, svokallaðar fylgiraskanir eins og til dæmis þunglyndi og kvíði. Þá hafa 

rannsóknir sýnt að í mörgum tilvikum halda einkenni áfram fram á fullorðinsár, stundum í 

nokkuð breyttri mynd (Landlæknir e.d.). Rétt er að benda á að sumir fræðimenn telja að 

stundum séu börn sem hafa upplifað ofbeldi á heimili ranglega greind, eins og til dæmis með 

ADHD (athyglisbrest og ofvirkni) vegna þess að hluti þeirra einkenna sem notuð eru til að meta 

ADHD líkjast einkennum PTSD (áfallastreituröskunar) og yfirleitt sé lítið sem ekkert spurt um 

ofbeldi þegar verið er að greina börnin (Ingólfur V. Gíslason, 2008, 99; Sudermann og Jaffe 

1999, 14).  
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Geðraskanir geta einnig verið ranglega greindar því oft hefur áfallasögu skjólstæðinga 

lítill gaumur verið gefinn og því gefnar aðrar greiningar þegar í raun er um áfallastsreituröskun 

að ræða og þá oftar en ekki þá flóknu eða krónísku CPTSD, sem er tilkomin vegna 

síendurtekinna áfalla og ofbeldis (Herman, 2012). 

2.5.2 Streita  

Streita er hugtak sem notað er yfir upplifun og líffræðileg viðbrögð við álagi. Streita er því 

eðlileg upp að vissu marki en þegar streitan er langvarandi getur hún haft neikvæð áhrif á 

líkamann. Ólafur Þór Ævarsson geðlæknir hefur rannsakað streitu og afleiðingar hennar. Hann 

segir sýn okkar á starfsemi heilans vera að breytast og áhrif streitunnar á heilann sem líffæri 

komi æ betur í ljós. Sjúkleg streita er flokkuð með geðrænum sjúkdómum þrátt fyrir að einnig 

sé um að líkamleg einkenni að ræða. Í nákvæmari flokkun fylgir sjúkleg streita sjúkdómum sem 

koma í kjölfar áfalla (Ólafur Þór Ævarsson, 2016).  

2.5.3 Meðvirkni 

Meðvirkni er fjölskyldusjúkdómur og er oftast tengdur við aðstandendur áfengis- og 

vímuefnasjúkra. Meðvirkni er þó síður en svo eingöngu bundin við slíkar aðstæður. Má segja 

að þar sem vandamál og þöggun eiga sér stað sé aukin hætta á að þróa meðvirka hegðun. 

Fjölskyldumeðlimir sem aðlagast óeðlilegum kringumstæðum eiga til að þróa með sér 

óheilbrigð samskiptamynstur.  

12 spora kerfi eru upprunnin úr AA samtökunum og hafa verið yfirfærð á aðrar 

aðstæður, til dæmis aðstandenda alkóhólista eins og Al-anon og samtök eins og CoDa sem ekki 

endilega hafa tengingu við alkóhólista. Fyrstu þrjú einkenni atferlismynsturs CoDa eru 

eftirfarandi undir flokknum um afneitun:  

Ég á erfitt með að gera mér grein fyrir því hvernig mér líður. 

Ég geri lítið úr, breyti eða afneita því hvernig mér líður. 

Mér finnst ég algjörlega óeigingjarn og einarðlega helguð/aður velferð annarra. 

Annar flokkur um einkenni og atferlismynstur CoDa fjallar um litla sjálfsvirðingu: 

Ég á erfitt með að taka ákvarðanir. 

Ég dæmi allt sem ég hugsa, segi og geri harðlega og finnst það aldrei nógu gott.  

Raunveruleikaflótti: 

Hegðun mín býður upp á að annað fólk hafni mér, svívirði eða reiðist mér. 

Ég dæmi harðlega það sem annað fólk hugsar, segir eða gerir. 
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Frekari lýsingar á einkennum og atferlismynsturs CoDa má finna í viðauka númer þrjú. 

(CoDa.is, Coda.org, e.d.).  

2.6 Líkamleg heilsa 

Niðurstöður rannsókna eins og til dæmis ACE study (1998) hafa sýnt sterk tengsl ofbeldis og 

vanrækslu í æsku og þess að þróa með sér ýmsa lífshættulega áhættuþætti og sjúkdóma á 

fullorðinsárum. Helstu þættir sem komu fram í rannsókninni auk geðræns vanda voru hjarta- 

og æðasjúkdómar, krabbamein, langvinnir lungnasjúkdómar og lifrarsjúkdómar. Einnig var 

algengt að þátttakendur mátu almennt heilsufar sitt bágborið. Fram kom að hjá flestum 

þátttakendum voru fleiri en einn þáttur vanrækslu eða ofbeldis til staðar í barnæsku þeirra 

(Felitti og fleiri, 1998).  

Vefjagigt (e. fibromyalgia) kemur oft upp þegar talað er um afleiðingar áfalla og streitu. 

Vefjagigt er samansafn margra einkenna einkum og sér í lagi útbreiddra og langvinnra 

stoðkerfisverkja, oftast er einnig um þreytu, orkuleysi og svefntruflanir að ræða. Auk þessara 

einkenna er teljast líka ýmis önnur vandamál eins og iðrabólgur, hand- og fótkuldi, þunglyndi 

og önnur andleg vandamál. Vefjagigt var skilgreind árið 1993 sem sjálfstæður sjúkdómur af 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (Arnór Víkingsson, 2013).  

2.7 Sjálfsvíg og sjálfsvígshugsanir 

Ekki eru til nákvæmar tölur um fjölda sjálfsvíga hér á landi og ennþá síður um sjálfsvígstilraunir. 

Á Íslandi falla um 35 til 50 einstaklingar fyrir eigin hendi á hverju ári. Um það bil sex ungir 

karlmenn á aldrinum 18 til 25 ára fremja sjálfsvíg árlega en sjálfsvíg eru talin ein algengasta 

ástæða dauðsfalla hjá ungum karlmönnum (Landlæknisembættið e.d).  

Ýms samtök hafa verið stofnuð bæði í forvarnarskyni og til stuðnings aðstandendum 

þeirra er fremja sjálfsvíg. Til dæmis voru stofnuð samtök sem kallast Pieta á Íslandi að írskri 

fyrirmynd með það að markmiði að vinna gegn sjálfsvígum (Pieta á Íslandi, 2016). Sérstakur 

alþjóðlegur sjálfsvígsforvarnardagur er haldinn 10. september ár hvert til að minnast þeirra 

sem fallið hafa fyrir eigin hendi (Landlæknisembættið e.d.).  

Franski félagsfræðingurinn Émile Durkheim var fyrstur manna til að rannsaka sjálfsvíg 

sem félagslegt vandamál svo vitað sé. Rannsókn hans á sjálfsvígum var mjög yfirgripsmikil og 

athyglisverð. Vinur Durkheim framdi sjálfsvíg og mögulega hefur það ýtt undir áhuga hans á 

að skoða orsakir sjálfsvíga. Hann vildi sýna fram á að þessi persónulega og einstaklingsbundna 

athöfn ætti sér félagslegar forsendur. Durkheim var semsagt með makrónálgun á sjálfsvíg og 
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sjálfsvígstilhneigingar og taldi hann það félagslegt fyrirbæri. Hann taldi stuðning fjölskyldu og 

nærsamfélags meginforvörn gegn sjálfsvígum, að minnsta kosti þeim sem hann kallaði 

siðrofssjálfsvíg en hann flokkaði sjálfsvíg í fjóra flokka (Durkheim, 1897). Þessar hugmyndir 

Durkheim eiga vel við enn í dag og mætti gefa þeim meiri gaum.  

2.8 Samtök og meðferðarstofnanir 

Ýmis samtök hérlendis sinna forvörnum og aðstoð við fólk sem glímir við afleiðingar ofbeldis 

og enn fleiri þar sem fólk með geðraskanir getur leitað. Það eru um 30 ár síðan farið var að 

vinna markvisst með þolendum kynferðisofbeldis en þá varð stofnun Kvennaathvarfs að 

veruleika. Kvennaathvarfið er ætlað fyrir konur sem eru þolendur heimilisofbeldis og börn 

þeirra til dvalar í styttri eða lengri tíma. 

Stígamót voru stofnuð 1990 og voru upphaflega hugsuð fyrir kvenkyns þolendur 

kynferðisofbeldis. Nú er einnig tekið á móti karlkyns þolendum og er einn karlmaður starfandi 

þar að minnsta kosti.  

Thelma Ásdísardóttir stofnaði samtökin Drekaslóð árið 2010, en þau taka á móti 

þolendum hvers kyns ofbeldis, 18 ára og eldri.  

Aflið eru samtök sem stofnuð voru á Akureyri árið 2014 og eru ætluð þolendum 

kynferðisofbeldis.  

Gæfuspor er meðferðarúrræði fyrir þolendur kynferðisofbeldis. Haldin hafa verið fimm 

námskeið á Akureyri og í Reykjavík. Þessi námskeið fela í sér markvissa vinnu með þolendum 

kynferðisofbeldis. Gæfuspor er afurð rannsóknarvinnu Sigrúnar Sigurðardóttur doktors í 

hjúkrunarfræði. Hún hefur rannsakað afleiðingar kynferðisofbeldis, bæði á konur og karla 

(Sigrún Sigurðardóttir, 2014).  

Ýmis önnur úrræði, sálfræðingar og aðrir meðferðaraðilar sinna fólki sem orðið hefur 

fyrir ofbeldi þó upplýsingar um það séu misaðgengilegar. 

Það var svo á þessu ári sem langþráð þjónusta fyrir þolendur ofbeldis varð að veruleika 

en það var opnun Bjarkarhlíðar fyrr á þessu ári. Bjarkarhlíð er samstarfs- og tilraunaverkefni 

Reykjavíkurborgar, Velferðarráðuneytisins, Innanríkisráðuneytisins, Lögreglunnar á höfuð-

borgarsvæðinu, Mannréttindaskrifstofu Íslands, Samtaka um kvennaathvarf, Stígamóta, 

Drekaslóðar og Kvennaráðgjafarinnar. Um er að ræða þróunarverkefni til tveggja ára (2017-

2019). Verkefnið er að hluta til byggt á erlendri fyrirmynd þar sem meginmarkmiðið er að 

brotaþolar fái á einum stað þá þjónustu sem á þarf að halda í kjölfar ofbeldis og þeim að 
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kostnaðarlausu. Starfsemin í Bjarkarhlíð felst í samhæfðri þjónustu og ráðgjöf fyrir fullorðna 

einstaklinga sem beittir hafa verið ofbeldi, svo sem kynferðisofbeldi, ofbeldi í nánum 

samböndum, eða eru brotaþolar í mansalsmálum og/eða vændi. Samkvæmt samtali við 

félagsráðgjafana Rögnu Guðbrandsdóttur verkefnastjóra og Hafdísi Hinriksdóttur sérfræðing í 

Bjarkarhlíð, er aðsóknin enn meiri en þær áttu von á í upphafi og eru flest málin tengd 

heimilisofbeldi. Konur eru í miklum meirihluta sem þangað hafa leitað þessa fyrstu mánuði frá 

opnun (Bjarkarhlið, 2017).  
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3 Aðferð og framkvæmd rannsóknar 

Það sjónarhorn sem ég styðst við í rannsókninni er félagsleg mótunarhyggja. Það felur í sér að 

veruleikinn verði til í félagslegum samskiptum og þátttöku einstaklinga í samfélaginu (Crotty, 

1998). Má segja að mótunarhyggjan sé andstæða við eðlishyggju, það er hlutlæga 

þekkingarfræði, sem gengur út á það að merkingarbær raunveruleiki sé til burtséð frá vitund 

okkar (Crotty, 1998). Í eigindlegum viðtalsrannsóknum mótast gagnkvæmur skilningur í 

samspili viðmælenda og rannsakanda, upplifun og frásögn viðmælanda og reynslu og gildum 

beggja. Rannsakandi leitast við að miðla sjónarhorni viðmælanda en þarf að vera meðvitaður 

um sín eigin áhrif á ferlið (Creswell, 2013). Félagsleg mótunarhyggja á vel við þessa rannsókn 

þar sem verið er að skoða upplifun í æsku og gengið er út frá því að börn mótist af því að vera 

í samskiptum við sína nánustu og aðra í nærumhverfi.  

 Rannsóknum í félagsvísindum er skipt í megindráttum í megindlegar og eigindlegar 

rannsóknir og eru margar rannsóknarhefðir innan hvors flokks. Megindlegar rannsóknir byggja 

á mælingum og alhæfingargildi yfir á stærra þýði á meðan eigindlegum rannsóknum er ætlað 

að kafa dýpra í viðfangsefnið en hafa ekki sama alhæfingargildi (Brinkman og Kvale, 2015). 

Eigindlegar aðferðir eiga því vel við þessa rannsókn því markmiðið er að fá fram 

upplifun fólks sem upplifað hefur aðstæður sem flestum eru ókunnar því heimilisofbeldi er 

yfirleitt framið í skjóli friðhelgis heimilanna. Með djúpviðtölum fást því dýrmætar upplýsingar 

sem fást ekki með öðrum aðferðum. Ég notaði aðferðir grundaðrar kenningar í upphafi 

gagnagreiningar en studdist svo við aðferðir sögulegrar orðræðugreiningar við frekari 

úrvinnslu. 

3.1 Grunduð kenning 

Grunduð kenning er eigindleg aðferð sem byggir á nokkrum skipulögðum skrefum og eru tvær 

meginleiðir. Annars vegar er nálgun Strauss og Corbin (1998) og fleiri og hins vegar nálgun 

Kathy Charmaz (2014) og fleiri. Nálgun Charmaz er í anda mótunarhyggju og er mun 

sveigjanlegri. Hún byggir meðal annars á að safna miklum og ítarlegum gögnum og greina þau 

samtímis og nota sífelldan samanburð. Þessa aðferð valdi ég í upphafi og safnaði miklu magni 

gagna og bar saman og mótaði það næstu viðtöl. Gögnin eru greind í tveimur til þremur 

meginþrepum. Fyrst er upphafskóðun (e. initial coding) þar sem gögnin eru lesin orð fyrir orð 

og línu fyrir línu í þeim tilgangi að flokka gögnin og hlutar gagnanna merktir með stuttu heiti. 

Því næst er markviss kóðun (e. focused coding) þar sem farið er í gegnum gögnin með völdum 
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atriðum sem fundust í opnu kóðuninni. Þriðja þrepið er fræðileg kóðun (e. theoretical coding) 

sem setur kenningar og hugtök í fræðilegt samhengi. Samkvæmt Charmaz (2014) breytast 

áherslur í samræmi við gagnaöflun þannig að nýjar áherslur koma fram á meðan öflun gagna 

stendur yfir. Það var veruleikinn í þessari rannsókn því í þriðja síðasta viðtali varð viðsnúningur 

því nýjar upplýsingar komu fram og áhersla á sjálfsvíg varð enn meira áberandi og var því þeim 

málaflokki gefinn meiri gaumur. Í næstsíðasta viðtali komu fram upplýsingar um samskipti við 

yfirvöld, barnaverndarnefndir og fleiri sem ekki var áberandi í öðrum viðtölum og víkkaði það 

enn út efnistökin.  

3.2 Orðræðugreining sem rannsóknaraðferð 

Orðræðugreining er önnur eigindleg aðferð sem hentar vel bæði til greiningar viðtala, 

fjölmiðlaefnis, greina og hvers kyns skrifa um málefni. Orðræða er ferli sem byggir á orðum, 

hugmyndum og athöfnum er leiða til endurtekninga og kallast þemu eða þrástef (e. discursive 

theme).  

Til eru margar orðræðugreiningaraðferðir innan mismunandi sjónarhorna. Það sem 

sameinar sjónarhornin er að hafna því að tungumálið sé eina leiðin til að lýsa veröldinni, 

heldur er það samspil orða, athafna og þagna. Orðræðan verður til í þessu samspili og mótar 

félagslegan veruleika. Orðræða vísindanna hefur æ meiri áhrif á samfélög og stofnanir þess 

hvað miðlun þekkingar varðar (Garðar Ágúst Árnason, 2005). Póstrúktúralísk nálgun 

orðræðugreiningar er í anda Foucault og fleiri en sú nálgun kveður svo á um að þekking 

mótist af þeim tíma og aðstæðum sem hún sprettur úr. Þekking getur því sjaldnast verið 

algild og lifað um ókomna tíð (Kristín Björnsdóttir, 2013).  

Póststrúktúralismi í anda Foucault skilgreinir orðræðu sem félagslega mótun 

raunveruleikans (e. as a social construction of reality) og sem þekkingarform (e. a form of 

knowledge). Veruleikinn eins og hann blasir við okkur er félagslega mótaður og því er hægt að 

afbyggja hann, þannig að breytingar eru mögulegar í orðræðunni (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2006) bendir á að mikilvægur þáttur í póstrúktúralískri 

nálgun sé sá að þekking mótast ávallt af þeim aðstæðum og tíma sem hún verður til í. Það er 

ekki hægt að þróa þekkingu á ákveðinni reynslu sem mun lifa um ókomin ár. 

Það ber því að hafa í huga að þegar verið er að rannsaka reynslu sem upplifuð var fyrir 

mörgum áratugum að ekki er víst að sama merking hafi verið lögð í fyrirbærið þá og nú er gert. 

Afleiðingarnar geta engu að síður verið þær sömu. Líkamlegar refsingar tíðkuðust og voru 
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leyfilegar á árum áður þó þær þyki ekki eðlilegar né löglegar í dag á Íslandi eða í löndunum í 

kringum okkur þó undantekningar séu á því. Viðurkenning á því að þekking sé félagslega 

mótuð er að sá að skilningur okkar á heiminum ákvarðast ekki af eðli heimsins sjálfs heldur af 

félagslegum ferlum. 

Í greiningu gagnanna studdist ég við hugmyndir Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar um 

sögulega orðræðu (e. historical disucourse) en það er ferli sem byggir á orðum, hugmyndum 

og athöfnum er leiða til endurtekninga og kallast þrástef (discursive theme). Greiningin skiptist 

auk leitar að þrástefjum í löggildingarlögmál (e. legitimating principles) og sögulega samverkan 

(e. historical conjuncture). Þrástef er það kallað þegar eitthvað kemur oft upp, er síendurtekið 

og myndar mynstur í orðræðunni og svokallað löggildingingarlögmál verður til. Í þessu 

löggildingarferli verða til viðmið (e. norm) sem þátttakendur í orðræðunni eiga þátt í að skapa. 

Viðmiðin verða svo mælikvarði hins félagslega á hverjum stað og tíma (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson 2006).  

Þegar þrástefin í orðræðunni eru tekin sem sjálfsagður hlutur og fólk fer að haga sér í 

samræmi við það er það ýmist kallað aðlögun, normalísering eða eigin ögun (e. normalisation) 

eins og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2006) nefnir það. Völd og þekking eru félagslega mótuð, 

það verða til valdatengsl í orðræðunni á heimilum sem eru oftast afgerandi þar sem foreldrar 

hafa vald yfir börnum sínum og er ofbeldi gegn börnum oft í formi refsinga eða réttlætt með 

slíku. Önnur þekking en frá foreldrum er börnum oft ekki aðgengileg og þau eru því í veikri 

stöðu gegn sterkari stöðu foreldra eða annara forráðamanna.  

Rof eða sprunga (e. crack) í orðræðunni er þegar breyting á sér stað (Hill-Collins, 2000). 

Það þarf sprungu í orðræðuna, með öðrum orðum þarf aukna þekkingu eða einhvers konar 

breyting þarf að verða sem er til þess fallin að brjóta upp og ógna ríkjandi orðræðu sem þrífst 

meðal annars í ofbeldisaðstæðum. Það á sér stað til dæmis þegar einhver stígur fram og segir 

frá ofbeldinu eða tekur á móti eða stöðvar ofbeldið á einhvern hátt. Saga Thelmu Ádísardóttir 

í bókinni Myndin af pabba er gott dæmi um þetta er hún greindi frá grófu kynferðisofbeldi auk 

flestra tegunda ofbeldis sem hún og systur hennar urðu fyrir af hendi föður og hans félaga sem 

varð til þess að faðir hennar ásamt öðrum geranda voru ákærðir. Með þessu rauf hún 

þöggunina sem svo lengi hafði varað og til varð þekking sem ógnaði valdinu sem 

ofbeldisgerendur hafa yfir þolendum, stúlkubörnum í þessu tilviki (Gerður Kristný 

Guðjónsdóttir, 2005). 
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3.3 Aðdragandi rannsóknar og eigin afstaða 

Aðdragandi þessarar rannsóknar er sá að ég hef oft velt fyrir mér hversu margir þeirra sem 

leita aðstoðar við geðrænum vandamálum segja frá ofbeldi. Margt af þessu fólki var í leit að 

hjálp við geðrænum vanda og oft líkamlegum líka án þess að tengja það afleiðingum ofbeldis 

í upphafi. Margir höfðu farið í gegnum geðheilbrigðiskerfið, fengið ýmsar greiningar og mikið 

af geðlyfjum en lítið ef nokkuð var spurt um reynslu af áföllum. 

Ég kynntist mörgum innan samtaka er tengjast geðheilbrigðismálum þar sem ég hef 

sjálf reynslu af geðröskunum. Ég hef bæði reynslu af því að verða fyrir ofbeldi og beita ofbeldi 

í barnæsku. Ég var greind með geðhvörf (bipolar) rétt fyrir síðustu aldamót í kjölfar áfalla og 

mikils álags. Um það leyti sem ég fékk geðgreininguna náði ég botninum því veikindin urðu 

það alvarleg að ég vanrækti börnin mín um nokkurra mánaða skeið. Dýpra fannst mér ekki 

hægt að sökkva og varð það til þess að ég snéri við blaðinu og leitaði hjálpar. Í upphafi gekk 

það frekar illa en ég leitaði í fyrstu á heilsugæslustöð og fékk aðeins ónotaleg svör frá 

fyrrverandi heimilislækni. Ég sætti mig ekki við þessa afgreiðslu og leitaði til sálfræðings og 

síðar til geðlækna. Viðtöl við sálfræðinginn gáfu mér von en viðtöl við geðlækna rændu mig 

von. Lítið ef nokkuð var spurt út í ofbeldi eða áföll. Mér var hins vegar tjáð að ég þyrfti að vera 

á geðlyfjum alla ævi sem reyndist rangt því ég notaði þessi lyf aðeins í tæp tvö ár. 

Ég hafði unnið í allmörg ár á heilbrigðisstofnunum og þekkti því vel að vera beggja 

vegna borðsins. Það var tvennt ólíkt að vera læknaritari á sjúkrastofnunum og vera svo 

hinum megin borðsins nokkrum árum síðar með stimpilinn „geðveik“. Það var mikill munur á 

framkomu í minn garð fyrir og eftir stimplun, það er að segja eftir geðgreiningu. Mín upplifun 

var sú að fordómar gegn geðröskunum hafi verið mun meiri í heilbrigðiskerfinu sjálfu en úti í 

samfélaginu. Þrátt fyrir að hafa ekki þegið innlögn á geðsjúkrahús þá þurfti ég að hitta 

geðlækna og hef ég hitt samtals fimm slíka í tveimur löndum og var það ekki til að auka trú 

mína á geðheilbrigðiskerfið. Ég var sett á margs konar lyf sem ég átti að prufa og höfðu þau 

öll miklar og erfiðar aukaverkanir en lítinn ef nokkurn ávinning. 

Nú fannst mér komið nóg og varð það til þess að ég áttaði mig loks á að ég þyrfti að 

taka málin í eigin hendur. Ég fann leiðir, náði mér þokkalega vel á strik og varð vinnufær að 

nýju og bætti við mig námi og sinnti heimili og börnum sem þá voru orðin unglingar. 

Ég fékk svo smá bakslag fyrir rúmum 10 árum eftir erfitt samband og í kjölfarið kynntist 

ég samtökunum Hugarafli. Fyrrgreind samtök vinna á jafningjagrunni, það er fagfólk og 

notendur geðheilbrigðisþjónustu vinna saman að ýmsum verkefnum eins og vinnu gegn 
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fordómum í samfélaginu og valdeflingu fólks með geðraskanir. Á svipuðum tíma kynntist ég 

12 spora samtökunum CoDa en það eru samtök fyrir meðvirkra sem ekki endilega hafa tengsl 

við áfengissjúka eða vímuefnaneytanda. Ég þekki þó nokkuð vel til vímuefnavanda, bæði í 

fjölskyldu og vinahópi en hef sjálf ekki misnotað áfengi eða aðra vímugjafa. Í raun kynntist ég 

fólki úr öllum samtökum sem koma að geðmálum því ég vann við og var um tíma verkefnastjóri 

Alþjóða geðheilbrigðisdagisns á Íslandi og kom einnig að skipulagningu margra viðburða og 

málþinga er varða geðheilbrigðismál. Ég vann einnig í afleysingum á búsetukjarna fyrir fólk 

með geðraskanir. Í allri þessari vinnu og samskiptum við fólk með geðraskanir eða þá sem til 

þeirra þekkja voru fjölmargir sem tjáðu sig um ýmis konar ofbeldi, vanrækslu, einelti og fleiri 

áföll sem þau höfðu orðið fyrir. Flestir voru þó í leit að bata við geðröskunum enda fæstir 

spurðir út í fortíðina eða áföllin og lífsreynsluna. 

Sú lífsreynsla að búa í Bretlandi um síðustu aldamót jók enn á hugleiðingar mínar um 

af hverju ofbeldi gegn börnum væri látið viðgangast. Þar varð ég margsinnis vitni að ofbeldi og 

hótunum gegn börnum. Ég hugleiddi af hverju svo fáir skiptu sér af. Það litu flestir undan þegar 

fólk sló jafnvel lítil börn sem bundin voru í kerrum og hótaði börnum frekari barsmíðum þegar 

heim væri komið. Það að verða vitni að þessu olli mér áhyggjum og áttaði ég mig á því síðar að 

fleiri deildu þeim áhyggjum þó ég hafi ekki vitað það þá. Nákvæmlega á þessum sama tíma var 

rannsókn Radford og félaga í gangi í Bretlandi sem var svo endurtekin rúmum 10 árum síðar. 

Niðurstöður beggja þeirra rannsókna leiddu í ljós sterk tengsl illrar meðferðar, 

kynferðisofbeldis og líkamlegs ofbeldis við slæma tilfinningalega líðan, sjálfskaða, 

sjálfsvígshugmyndir og frávikshegðun (Radford o.fl., 2011). Ég hef oft spurt mig þeirrar 

spurningar af hverju svo mörgum þyki í lagi að slá börn en ekki fullorðið fólk og þeirri spurningu 

veltu þeir einnig upp Radford og félagar. 

Dvöl á Heilsustofnun NLFÍ í Hveragerði vakti mig enn og aftur til umhugsunar um 

afleiðingar ofbeldis á heilsuna en þar hitti ég margt fólk sem hafði reynslu af ofbeldi og voru 

það konur í meirihluta sem höfðu orðið fyrir ofbeldi af hendi karlkyns maka. Sjálf var ég á 

stofnuninni vegna útbreiddra verkja og vefjagigtar meðal annars. Ég var einnig með nýlega 

ADHD greiningu á þeim tíma. 

Nóg gat ég fengið af lyfjum bæði frá geðlækninum sem greindi mig með ADHD og 

einnig á Heilsustofnuninni. Þar sem að ég varð of veik af þessum lyfjum en fékk engan árangur 

sá ég ekki tilgang í að neyða í mig rándýrum lyfjum. Þess ber að geta að ekki ber öllum saman 

um hvort ég hafi fyrrgreindar raskanir, það er geðhvörf (bipolar) eða ADHD. Það segir mér enn 
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og aftur hversu geð- og þroskaröskunargreiningar geta verið ónákvæmar og að mínu mati 

jafnvel gagnslitlar. Einkum og sér í lagi þykja mér þessar greiningar tilgangslitlar ef lítill eða 

enginn áhugi er fyrir að skoða áfallasögu og lífsreynslu skjólstæðinga. 

Ég trúi því að áföll og ofbeldi skýri mun stærri hluta andlegra vandamála sem og margra 

líkamlegra en áður hefur verið talið en þó má sjá viðhorfsbreytingar í umræðunni. Sú orðræða 

að kynferðisofbeldi hafi hvað alvarlegustu afleiðingarnar er ekki ný af nálinni en annað ofbeldi 

hefur líka alvarlegar afleiðingar og þess vegna þarf að gefa því gaum einnig. 

Það eru margir sem treysta mér fyrir upplifun sinni af ofbeldi og áföllum og hefur það 

vakið áhuga minn enn frekar á að skoða tengslin á milli ofbeldis og geðraskana og reyndar 

lífsgæða fólks almennt. Ég fór í háskólanám og lauk grunnnámi í sálfræði við Háskóla Íslands 

vorið 2014 en þar lærði ég enn meira um geðraskanir og geðgreiningar, lífeðlisfræði, sjón- og 

heyrnarskynjun, en lítið, ef nokkuð um áföll, ofbeldi eða tilfinningar. Áfram kraumaði 

spurningin um tengsl erfiðra upplifana og geðraskana því ég gat ekki kyngt því að geðraskanir 

væru mestmegnis af líffræðilegum toga. Að sálfræðináminu loknu fór ég í viðbótardiplóma í 

afbrotafræði og má segja að þar hafi ég séð ljósið. Afbrotafræðikenningarnar og sakfræðin 

opnuðu nýjar dyr. Það jók áhuga minn á að skoða minnihlutahópa, stimplun og betrun fanga, 

refsistefnuna og fíkniefnastríðið, þolendarannsóknir og margt fleira. Ég taldi og tel enn að 

ofbeldi og vanræksla í bernsku séu upphafið að erfiðri lífsgöngu margra. Afbrotafræðiáhuginn 

og námið leiddi mig því inn í námsbraut í félagsfræði sem varð til þess að ég ákvað að klára 

meistaranám í félagsfræði og þessi rannsókn varð að veruleika. 

Frásögur viðmælendanna tólf spanna aðeins brot af þeim erfiðu bernskusögum sem ég 

hef hlustað á í gegnum tíðina. Mér fannst því tími til kominn að vinna með þessar upplýsingar 

og því réðst ég í rannsóknina. 

3.4 Aðferð og gagnaöflun 

Um er að ræða markmiðsúrtak þar sem einstaklingar með ákveðna reynslu voru valdir til 

þátttöku. Skilyrði fyrir þátttöku var að fólk væri 18 ára eða eldra og hefði reynslu af ofbeldi 

eða vanrækslu í bernsku og ætti einnig það sameiginlegt að hafa leitað aðstoðar vegna 

geðrænna vandamála einhvern tímann yfir ævina.  

Ég hóf undirbúning rannsóknarinnar þegar ég sótti námskeið í eigindlegum 

rannsóknaraðferðum I og II. Ég sagði fólki í kringum mig frá áhuga mínum á að rannsaka 

afleiðingar ofbeldis og komst ég þá að því að margir vildu tjá sig um erfiða og ofbeldisfulla 
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æsku. Fylgdu gjarnan sögur í kjölfarið og kom það mér á óvart hversu margir höfðu upplifað 

mikla og viðvarandi erfiðleika í bernsku.  

Ég valdi viðmælendur í gegnum kunningsskap í fyrstu, en það byrjaði á  því að ég hitti 

unga konu á Háskólatorgi og sýndi henni nýútprentaða auglýsinguna mína þar sem ég óskaði 

eftir viðmælendum. Ég vissi að hún hafði glímt við andlega erfiðleika en vissi ekki um 

ofbeldissögu hennar fyrr hún bauðst til að taka þátt í rannsókninni. Þessi kona benti á næsta 

viðmælanda, svokallað snjóboltaúrtak. Ég setti upp auglýsingar hjá Drekaslóð, Hugarafli og 

Geðhjálp þar sem ég óskaði eftir viðmælendum með fyrrgreinda reynslu. Þriðji viðmælandi 

hafði samband í gegnum tölvupóst eftir að hafa séð auglýsingu frá mér á einum þessara staða. 

Fjórði, fimmti og sjötti viðmælandi komu í gegnum kunningsskap í gegnum þessi félög, eftir að 

hafa séð þessar auglýsingar frá mér. Ég hef kannast við þá aðila í mörg ár og vissi af andlegum 

veikindum þeirra en ekki af ofbeldissögunni fyrr en þau sýndu áhuga á þátttöku í rannsókninni. 

Síðustu sex viðmælendur komu einnig í gegnum kunningsskap, skólafélagar, nágrannar og 

aðrir kunningjar. Ég vissi að þessir einstaklingar væru að glíma við geðraskanir eða fíknivanda 

og sum þeirra hafa oft tjáð sig um sín vandamál á samfélagsmiðlum. Ég hafði samband við þrjá 

úr þeim hópi í gegnum samfélagsmiðilinn Facebook en ég hafði þá alloft lesið skrif þeirra um 

baráttu við þunglyndi, kvíða og fleira. Ég spurði þessa aðila að því hvort þeir hefðu reynslu af 

ofbeldi eða vanrækslu í æsku og svöruðu þau því játandi. Því bauð ég þeim þátttöku í 

rannsókninni sem þau þáðu.  

Fyrstu þrjú viðtölin fóru fram á sálfræðistofu í Fjölskylduhúsi og tvö næstu viðtöl fóru 

fram í húsnæði Geðhjálpar, eitt viðtal á heimili viðmælenda, þrjú næstu viðtöl voru tekin á 

heimili rannsakanda, það tíunda í gegnum Facebook því viðmælandi býr erlendis, ellefta einnig 

á heimili rannsakanda og það tólfta á kaffihúsi.  

Gagnaöflun fór því að mestu fram með 15 viðtölum við þessa tólf einstaklinga sem 

tekin voru upp á Ipad. Viðtölin voru afrituð orðrétt. Þau voru lesin yfir orð fyrir orð og línu fyrir 

línu, þemu greind og flokkuð. Ég hafði einnig til hliðsjónar óbirta kafla úr ævisögu tíunda 

viðmælanda sem hann hafði áður beðið mig að lesa yfir. Ellefti viðmælandi lét mig hafa ýmis 

bréf sem hún hafði sjálf skrifað og eitt læknabréf, einnig sendi hún mér ritgerð um aðstæður 

hennar í æsku er hún skrifaði á fyrstu menntaskólaárum sínum. Gögnin telja samtals rúmar 

400 blaðsíður. Rannsóknin var tilkynnt til persónuverndar en ekki var talin þörf á leyfi frá 

Vísindasiðanefnd þar sem allir þátttakendur eru yfir 18 ára og eru utan stofnana.  
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3.5 Viðmælendur 

Viðmælendur rannsóknarinnar eru konur og karlar á aldrinum 23ja til 73ja ára. Allir 

þátttakendur eru búsettir á höfuðborgarsvæðinu að einum undanskildum en hann býr 

erlendis. Fólkið ólst upp víðs vegar um landið þó meirihlutinn hafi verið í Reykjavík eða 

nágrenni. Öllum þátttakendum voru gefin dulnefni.  

Hugrún er á fertugsaldri, er í sambúð og á þrjú börn. Hún er á tímabundinni örorku og 

er í háskólanámi. Hugrún bjó við andlegt og líkamlegt ofbeldi á æskuheimili og varð síðar einnig 

fyrir kynferðisofbeldi, einelti frá fjölskyldu og makaofbeldi í fyrri sambúð. Hún hefur unnið 

mikið í sínum málum og kveðst vera í góðu jafnvægi í dag þó samskipti í stórfjölskyldu séu ekki 

eins og best verði á kosið. 

Hanna er fráskilin, fimm barna móðir á fimmtugsaldri og á eitt barnabarn. Hún bjó við 

andlegt ofbeldi og tilfinningalega vanrækslu vegna alkóhólisma á heimilinu. Móðir hennar 

glímdi einnig við geðraskanir. Hanna var misnotuð kynferðislega af föður sínum um árabil. Hún 

menntaði sig á fullorðinsárum og hefur unnið hlutastörf tengd þeirri menntun auk annarra 

starfa. Hún er oftast í fullu starfi og jafnvel meira til en vinnur oftar en ekki störf sem eru langt 

frá því að vera hennar draumastörf.  

Helga er um sextugt, er gift og á tvö börn og barnabörn. Hún bjó við andlegt og 

líkamlegt ofbeldi sem og mikla vanrækslu alla barnæskuna. Helga tók sérstaklega fram að hún 

vildi segja sögu sína ef það gæti hjálpað einhverjum í sömu sporum. Helga menntaði sig á 

fullorðinsárum og vann lengi við það sem hún menntaði sig til og náði góðum árangri á því 

sviði. Nú er heilsan hins vegar að gefa sig og hún er metin 75% öryrki. Þunglyndi og kvíði hafa 

ásótt hana mikið eftir að hún hætti að geta unnið myrkranna á milli eins og áður. 

Hrólfur er rúmlega fimmtugur einhleypur og barnlaus karlmaður. Hann bjó við andlegt 

og líkamlegt ofbeldi heima. Brotna sjálfsmynd og skert tækifæri rekur hann til þessara erfiðu 

aðstæðna. Hann var á endurhæfingarlífeyri um nokkurt skeið vegna geðraskana en er nú 

kominn í fulla vinnu og er virkur þátttakandi i félagsmálum. Hann hefur lagt mikla vinnu í 

sjálfsuppbyggingu og gefið af sér til annarra. Þessi vinna hefur tekist vel en hann segist þó enn 

vera að glíma við afleiðingar áfalla úr æsku og á fullorðinsárum.  

Sigþór er rúmlega fertugur karlmaður, fimm barna faðir og er í sambúð. Hann var 

tekinn ungur frá foreldrum ásamt systkinum sínum og var þeim komið fyrir á barnaheimilum. 

Sigþór fékk síðar ásamt yngstu systur sinni gott fósturheimili. Honum var sagt að hann hefði 

alltaf verið hræddur um að verða yfirgefinn þegar hann var barn. Hann varð svo fyrir 
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kynferðislegu ofbeldi um 10 ára aldur af hendi nágranna. Sigþór hefur glímt við kvíða og 

þunglyndi auk sjálfsvígshugsana og hefur hann gert tvær tilraunir til að taka eigið líf. Hann er 

metinn öryrki en vinnur ötullega að því að byggja sig upp andlega og líkamlega.  

Hilmar er rúmlega fimmtugur karlmaður. Hann bjó við andlegt og líkamlegt ofbeldi á 

heimili sem og alkóhólisma. Fáir ef nokkrir vissu af ástandinu því allt leit vel út á yfirborðinu og 

hann var mjög virkur í íþróttum og stóð sig vel. Hilmar er tveggja barna faðir og á hjónaband 

og sambúð að baki. Hann er greindur með króníska áfallastreituröskun (CPTD). Sterkustu 

einkennin eru ofakvíði og ótti. Hann glímdi sjálfur við alkóhólisma áður en er orðinn edrú. Hann 

menntaði sig og var í góðu starfi. En þegar fyrri og síðari áföll fóru að banka upp á veiktist hann 

það alvarlega að hann varð óvinnufær og hefur fengið sterkar sjálfsvígshugsanir.  Hann er enn 

að takast á við þessar afleiðingar. Hilmar fær nú endurhæfingarlífeyri og býr einn. Ásamt því 

að taka virkan þátt í uppeldi barna sinna er Hilmar í markvissri endurhæfingu og vinnur hörðum 

höndum að því að komast út í lífið á ný.  

Anna er rúmlega fimmtug, vel menntuð, gift þriggja barna móðir í fullu starfi. Hún bjó 

við andlegt ofbeldi alla barnæskuna sem og mikla vanrækslu. Einnig horfði hún upp á líkamlegt 

ofbeldi gegn systur sinni sem hafði slæm áhrif á hana. Andleg veikindi móður settu mark sitt á 

líf hennar og systra. Hún er enn að takast á við afleiðingar þessara erfiðleika og fékk meðal 

annars fæðingarþunglyndi. Hún hefur sótt sér mikla sálfræðihjálp og fleira til að vinna úr 

erfiðleikunum.  

Patrekur er rúmlega tvítugur einhleypur og barnlaus maður. Hann sagði áfengisneyslu 

hafa verið mikla á æskuheimili sem og andlegt ofbeldi. Hann varð vitni að átökum í eitt skipti 

á heimilinu þegar hann var lítið barn og hafði það mikil áhrif á hann. Hann varð síðan fyrir 

líkamlegu ofbeldi og áföllum eftir tvítugt sem sett hafa mark sitt á líf hans og líðan. Patrekur 

glímir við geðraskanir og fíknivanda. Hann datt út úr námi þess vegna þrátt fyrir að vera góður 

námsmaður. Patrekur stefnir að því að hefja endurhæfingu og vinnur að því að komast aftur í 

nám sem fyrst og eignast eigið heimili.  

Erla er rúmlega sjötug kona, gift og á þrjú uppkomin börn og nokkur barnabörn. Hún 

bjó við andlegt ofbeldi og vanrækslu í æsku. Hún varð fyrir kynferðisofbeldi þegar hún var lítið 

barn og aftur á unglingsárum. Erla menntaði sig eftir að hún varð fullorðin og vann við sitt fag 

en missti heilsuna á miðjum aldri og hefur ekki verið á vinnumarkaði síðustu tvo áratugina. 

Hún glímir við geðraskanir og stoðkerfissjúkdóma auk fleiri sjúkdóma sem skerða mjög lífsgæði 

hennar. 
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Stefán er sextugur karlmaður sem fæddist í Bandaríkjunum. Faðir hans beitti móðurina 

grófu líkamlegu ofbeldi sem hann varð vitni að og bjó alla tíð við mikinn ótta. Eldri systkini 

hans urðu einnig fyrir barðinu á ofsa föðurins. Móðir hans flúði með hann til Íslands. Stefán 

hefur átt í miklum erfiðleikum um ævina, glímt við kvíða, þunglyndi, alkóhólisma og 

sjálfsvígshugsanir og gert nokkrar sjálfsvígstilraunir. Hann er með vefjagigt auk ýmissa annarra 

sjúkdóma. Stefán á nokkur hjónabönd að baki og hefur átt í slæmum og litlum samskiptum við 

fjölskyldu. Hann á tvö börn og nokkur barnabörn sem hann hefur lítið sem ekkert fengið að 

hafa samskipti við. Hann var öryrki í mörg ár en flúði slæm lífskjör og kuldann á Íslandi og fann 

nýjar lausnir. Hann hefur nú komið sér fyrir í Asíu og er hægt og rólega að byggja upp betra líf 

þrátt fyrir heilsuleysi og erfiða fortíð.  

Lára er einhleyp og barnlaus kona á þrítugsaldri. Hún bjó við andlegt ofbeldi og mikla 

vanrækslu alla barnæskuna vegna áfengis- og vímuefnafíknar foreldra. Lára er ekki í skóla né 

á vinnumarkaði núna en hún kláraði menntaskóla fyrir þremur árum með prýði og vann auk 

þess með námi sem og fyrsta árið eftir stúdentsprófið. Hún býr inni á fjölskyldu sinni eins og 

er því hún á ekki í önnur hús að venda. Hún glímir við geðraskanir, er í töluverðri neyslu og á 

að baki þrjár vímuefnameðferðir. Hún stefnir nú á langtímameðferð við vímuefnafíkn sinni 

sem hún kemst í innan skamms og ætlar því næst í háskólanám.  

Áslákur er rúmlega sextugur, einhleypur tveggja barna faðir. Hann bjó við andlegt 

ofbeldi og vanrækslu í æsku. Hann ólst upp hjá kjörforeldrum og var ættleiddur þrátt fyrir að 

eiga foreldra á lífi. Hann glímdi við alkóhólisma um tíma og þunglyndi. Hann hefur verið edrú í 

mörg ár og hefur unnið mikið í sínum málum, meðal annars í gegnum 12 spora samtök, jóga 

og margt fleira. Hann hefur oftast verið í fastri vinnu og það mikilli en hefur nú verið 

atvinnulaus um tíma og er að bíða eftir að komast á endurhæfingarlífeyri.  

3.6 Siðferðileg álitamál 

Þegar um svo viðkvæm mál er að ræða eins og ofbeldisfullar aðstæður í æsku þarf að gæta 

sérstaklega að trúnaði og meðferð gagna sem og öllum samskiptum við þátttakendur. 

Ég hafði í heiðri höfuðreglurnar fjórar það er sjálfræðisregluna, skaðleysisregluna, 

velgjörðarregluna og réttlætisregluna. Sjálfræðisreglan snýst um að bera virðingu fyrir 

manneskjunni og sjálfræði hennar sem og kröfu um upplýst og óþvingað samþykki. Ég benti 

öllum viðmælendum mínum á að þeir geti hvenær sem er hætt við þátttöku í rannsókninni. 

Skaðleysisreglan kveður svo á að umfram allt beri að forðast skaða. Ég hafði samband við 



35 

 

viðmælendur daginn eftir viðtalið til þess að athuga hvernig þeim liði eftir frásögnina. Ég benti 

þeim á staði og stofnanir sem vinna með afleiðingar ofbeldis og tilkynnti þeim auk þess að 

velkomið væri að hafa samband við mig hvenær sem er og myndi ég aðstoða þau við fá 

viðeigandi aðstoð ef þyrfti. Velgjörðarreglan  bendir á mikikvægi þess að láta sem best af sér 

leiða og velja leiðir sem minnstu fórna. Það er einmitt megintilgangurinn með þessari rannsókn 

að varpa ljósi á afleiðingar ofbeldis með það að markmiði að vinna gegn því. Mikilvægi þess að 

fara vel með upplýsingar frá viðmælendum og virða trúnað. Réttlætisreglan felur í sér  að brýnt 

sé að vernda hópa sem hafa veika stöðu fyrir áhættu (Sigurður Kristinsson, 2013).  

Ég nefni ekki nöfn viðmælenda minna né staðarheiti vegna trúnaðar sem ég hef heitið 

þeim. Viðmælendum voru gefin dulnefni og staðarheiti eru líka falin. Frávik frá þessu er í kafla 

um vímuefnamál þar sem tveir meðferðarstaðir eru nefndir. Það þarf ekki aðeins að vera 

varfærinn gagnvart þátttakendum heldur einnig þriðja aðila sem geta verið þeirra nánustu 

aðstandendur og fleiri. Þó fæst af þessu fólki hafi óskað eftir nafnleynd þá tel ég það mjög 

mikilvægt. Það er ekki síst upp á seinni tíma þannig að fólk hafi sjálft val um hvort þau segi 

öðrum frá en ekki að mál þeirra þekkist í gegnum rannsóknir. Einnig má geta þess að þessi 

ofbeldismál eru flest gömul, það er frá nokkurra ára og í flestum tilfellum áratugagömul. 

Nokkrir af viðmælendunum hafa komið fram opinberlega og sagt frá áföllum og geðrænum 

vandamálum en segjast ekki hafa áður sagt söguna í heild og nefndu flest að það hafi verið 

gagnlegt að skoða sögu sína í samhengi. 

3.7 Takmarkanir rannsóknar 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru að um er að ræða upplifun einungis tólf einstaklinga 

og því ekki hægt að yfirfæra niðurstöður á aðrar aðstæður þrátt fyrir að þessar niðurstöður 

séu í fullu samræmi við fyrri rannsóknir og margt líkt með frásögnum viðmælenda þessarar 

rannsóknar og frásagna í minningabókum sem gefnar hafa verið út síðasta áratuginn. 
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4 Niðurstöður 

Niðurstöðukaflinn skiptist í tvo hluta, í þeim fyrri er gerð grein fyrir upplifun ofbeldis og 

vanræsklu og í þeim seinni eru afleiðingarnar skoðaðar. Í niðurstöðunum verður gerð grein 

fyrir helstu þemum eða þrástefjum í gögnunum sem voru allmörg og verður gerð grein fyrir 

þeim í hvorum kafla fyrir sig.  

4.1 Upplifun af ofbeldi 

Þegar upplifun af obeldi er skoðuð má segja að ótti sé rauði þráðurinn. Auk þess nefndu þau 

flest mikla reiði uppalenda, þöggun og skömm, höfnun og útskúfun, ýmis form refsinga, óreglu 

á heimili, vanrækslu og vanlíðan. Fólkið sagði gjarnan frá að fyrsta minning úr barnæsku hafi 

tengst ótta. Ótti við aðstæður, ótti við að verða yfirgefinn eða ótti við að eitthvað verra væri í 

vændum. Nokkrir viðmælendanna nefndu þá höfnun sem þau upplifðu, að vera öðru vísi en 

ætlast var til eða ekki nóg góð á einhvern hátt. Þau sögðu frá því að eiga minningar um að vera 

svöng, ýmist vegna þess að þau fengu ekki nóg að borða eða voru svipt mat í refsingarskyni. 

Nokkrir viðmælendanna sögðu einnig frá fleiri birtingarmyndum refsinga sem þau urðu fyrir 

af hendi foreldra eða starfsmanna barnaheimila sem þau dvöldu á. Vanræksla í ýmsum 

myndum var áberandi í frásögnum allra þátttakendanna og óregla á flestum heimilanna og 

óhóflegt vinnuálag nefndu nokkrir af eldri viðmælendunum.  

4.1.1 “Óttatilfinning er mín fyrsta minning” 

Lára sagði sína allra fyrstu minningu úr barnæsku vera mikla óttatilfinningu. Minningin er sú 

að móðir hennar vakti hana þá aðeins fimm eða sex ára gamla um miðja nótt og vildi fá 

félagsskap hennar. Lára fann að mamma hennar var allt öðruvísi en venjulega.  

 

Já ég var alveg skíthrædd, vissi ekkert hvað ég átti að gera. Ég vaknaði og sá að 

móðir mín var ekki eins og hún var vön að vera [...] augun voru rauð og röddin 

skrækari en vanalega, mamma var drukkin, hún var blindfull. Ég man að faðir 

minn var ekki heima en hann var svo oft ekki heima. Ég vakti systur mína sem 

er tveimur árum yngri og við hágrétum saman vegna hræðslu. Það var ekki 

mikið sofið þessa nótt. 

 

Fyrstu ár æskunnar segist Hrólfur hafa upplifað sem nokkuð góða tilveru þrátt fyrir að elsti 

bróðirinn hefði verið ofbeldisfullur, „hann var svona „bullie“ við okkur yngri systkinin“. 

Foreldrarnir skildu þegar Hrólfur var ungur og móðir hans var ein með þau systkinin í nokkur 
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ár og var oft þröngt í búi. Tilveran breyttist fljótlega eftir að móðirin kynntist manni sem flutti 

inn á heimilið, maðurinn kom færandi hendi með mat og fleira en fljótlega varð sambandið 

stormasamt og beitti hann móðurina ofbeldi. Hrólfur sagði mikið rifrildi hafa verið á milli 

móður og fósturföður og lýsti hann því hvernig þau systkinin upplifðu þessar ofbeldisfullu 

aðstæður. 

...við sátum bara frosin […] síðan var þetta svona næstu fimm árin, þetta var 

svona viðvarandi, maður vissi aldrei að hverju maður gat gengið.  

 

Helga bjó við langvarandi ofbeldisaðstæður auk fátæktar og vanrækslu. Móðir hennar var 

fötluð og faðir hennar var alkóhólisti. Hún lýsti aðstæðum á sínu æskuheimili á þennan hátt: 

 

Það var gífurlegt ofbeldi á heimilinu semsagt faðir minn drakk mikið og þá gekk 

hann bersersksgang og barði allt og alla í kringum sig. Hann skaðaði mömmu, 

skar hana með hnífum, beitti vopnum. Það var allt mölvað og brotið og hent út 

um glugga. Svo kom lögreglan og tók hann út í handjárnum og mamma var flutt 

á spítala æði oft, mikið slösuð eftir hann. 

 

Þetta eru átakanlegar lýsingar á heimilisástandinu. Ég spurði hana um systkini hennar og hvort 

enginn hefði talað við þau börnin og sinnt þeim eftir slíkar uppákomur. Hún sagði svo ekki vera 

þau hefðu bara verið skilin eftir í blóðinu og glerbrotunum.  

 

Ég man eftir mér fjögurra ára, þá hafði hann hent öllu út um eldhúsgluggann, 

semsagt mölvað allt í eldhúsinu og tekist að skera mömmu niður handlegginn 

[...] það var mikið blóð. Bræður mínir beittu mig ofbeldi þeir ..... ég náttúrulega 

grenjaði og hljóp á eftir sjúkrabílnum sko. Ég átti að þrífa upp blóðið og skúra 

af því að ég var stelpa. 

 

Anna furðaði sig á af hverju læknirinn sem móðir hennar fór oft til eða einhver sem vissi af 

veikindum móður hennar skyldi ekki athuga hvort hún væri fær um að ala upp börnin og sjá 

um þau. Hún sagði móður sína oft hafa farið í veikindaköst en alltaf hafi einhver undanfari 

verið og það olli mikilli óttatilfinningu hjá þeim systrum. 

 

.....annað hvort var eitthvað svakalegt rifrildi á milli þeirra hjóna […] eða þegar 

elsta systir mín sem var 6 árum eldri fer á svokallað gelgjuskeið, sem í 

minningunni minni var alveg eðlilegt, hún vildi fara á böll og hún vildi smakka 

áfengi. Það var eins og mamma þyldi það ekki, hún var ekki manneskja að taka 

því, leiðbeina eða neitt. Þá byrjaði hún að taka þessu elstu systur okkar, mér og 
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miðsystur minni til skelfingar, tók hana fyrir, lagði hana algerlega í einelti. Hún 

gerði það bæði í munnsöfnuði, ég man nú ekki allt hvernig hún talaði en ég man 

þegar systir mín var að koma heim af balli þá var hún bara rétt um fermingu 

sko eða að koma heim af einhverjum skemmtunum og hafði smakkað áfengi. 

Þá beið hún eftir henni og barði hana sundur og saman. 

 

Anna sagðist hafa orðið mjög hrædd við að horfa upp á ofbeldið gegn systur sinni þó hún hefði 

ekki sjálf orðið fyrir líkamlegu ofbeldi svo hún muni en hún lifði við stöðuga ógn. 

  Hilmar segist vera að vinna sig út úr því sem kallast krónísk áfallastreituröskun 

(CPTSD) og ofsakvíði. „Ótti er svona grunneinkenni hjá mér. Þau eru öll síðan í æsku“. Heimilið 

var til fyrirmyndar út á við, enginn virtist vita af alkóhólismanum hjá móður hans. Hálfbróðir 

hans glímdi einnig við alkóhólisma og geðrænan vanda. Frásögn Hilmars er gott dæmi um 

hversu andlegt ofbeldi og óregla á heimili getur verið svo vel falin að enginn í kring hafi 

hugmynd um ástandið. 

 

Þetta var svona heimili sem var tiptop sko út á við. Mamma var alkóhólisti. Það 

er nefnilega vandamálið enn í dag, er að ég man ekki nema brot já, það er bara, 

ég næ ekki samhenginu, mig vantar bara kafla úr barnæskunni þar sem ég bara 

tengi ekki eins og systir mín var tveimur árum eldri ... bara hvar var hún ? Þetta 

eru nokkur ár, ég var bara ekki tengdur og með mömmu að passa hana og svo 

bara hann og man bara svona brotabrot. 

 

Eins og Hilmar nefndi að þá eru löng tímabil sem hann getur engan veginn rifjað upp. Hilmar 

sagði hálfbróður sinn hafa verið mjög ógnandi, hótaði honum lífláti og svo var Hilmar líka 

hræddur um að hann ynni móður þeirra mein. Hann virtist í raun vera hræddari um móður 

sína en sjálfan sig í þessum aðstæðum. Þessi mikli ótti og bæling minninga er líklega vegna 

áfallastreituröskunarinnar, það er þekkt hjá þeim upplifa mikla og endurtekna erfiðleika er að 

gleyma eða bæla niður erfiðar tilfinningar.  

 Patrekur sagði frá einni af fyrstu minningum sínum úr barnæsku, fyrsta minning hans 

af ofbeldi var þegar hann horfði upp á slagsmál á heimilinu.  

Þá sé ég föður minn og vin hans slást, alveg rosalega, bara í rosalega miklum 

slagsmálum og mikil læti og ég var kannski bara fimm ára eða eitthvað svoleiðis 

sko, man ekki alveg en ég man vel eftir þessu. Man ég var mjög lítill og þetta 

var versta sem ég hafði séð, ég hljóp inn á klósett. Ég var mjög hræddur. 
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Ég spurði hvort aldrei hafi verið talað um þetta atvik og sagði hann það ekki hafa verið gert. Ég 

spurði hann einnig hvort hann sjálfur hefði verið beittur ofbeldi og þá hvernig.  

 

En það var annars ekki verið neitt líkamlegt ofbeldi en dálítið af því andlega. 

Það er svona pínu verið að brjóta mann niður yfir langan tíma, svona hægt og 

rólega og ég sko hugsa í dag að hann faðir minn lenti í, pabbi hans var ekkert 

góður við hann og það er örugglega… gerist örugglega oft að þetta semsagt 

smitist fram í kynslóðir.  

 

Patrekur er gætinn þegar hann segir frá og afsakar hegðun föður síns með því að faðirinn hafi 

sjálfur alist upp í erfiðum aðstæðum.  

 Stefán lýsti gegndarlausu ofbeldi á æskuheimili sínu í Bandaríkjunum. Hann fæddist í 

New York en fluttist með móður sinni til Íslands þegar hann var á níunda ári. Stefán lýsti 

aðstæðunum á heimilinu og óttanum sem hann bjó við. 

 

Faðir minn gekk mjög hart í skrokk á móður minni reglulega sem var sérstaklega 

erfitt að horfa upp á vegna þess að hún var berklasjúklingur og fimm rif höfðu 

verið fjarlægð til þess að ná lunga í burtu og var hún var því öll orðin skökk 

….Hann gekk svo langt að berja hana sundur og saman með hnefum og jafnvel 

áhöldum og öskrin og lætin voru þvílík að ég sem barn var bara í fósturstellingu 

í rúminu mínu og skalf og grét. Ég fór að verða mjög erfiður á allan hátt, í skóla 

og eins heima fyrir og eins og gagnvart bróður mínum sem var sjö árum eldri 

en ég, en hann var góður við mig, þá tók ég út á honum ýmislegt þannig að 

hann var barinn líka. Það var svona ótrúlegt líka að hugsa til þess að faðir minn 

hafi misnotað systur mína kynferðislega. 

 

Stefán segist sjaldan hafa orðið fyrir líkamlegu ofbeldi sjálfur en minnist þess þó að faðir hans 

hafi rassskellt hann með slöngu fyrir litla yfirsjón. Auk þess minnist hann löðrunga frá móður 

sinni stöku sinnum og sápuþvotta á munni fyrir að viðhafa orðbragð sem hann lærði af 

fullorðna fólkinu á heimilinu. En þessi atvik þar sem hann varð fyrir líkamlegu ofbeldi virðast 

falla í skuggann af andlega ofbeldinu. Hann sagði það hafa haft mikil áhrif á hann að horfa upp 

á grimmilegt og ítrekað ofbeldi gegn móður og systkinum. Hann lifði í stöðugum ótta og 

vanlíðan sem mótaði hann. 

 

Ég hafði ekki hugmynd um hvernig ég átti að bregðast við hvorki meðan á þessu 

stóð eða daginn eftir og varð afskaplega taugaveiklaður.  
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4.1.2 „Það var bara ofboðslega mikil reiði í loftinu“ 

Viðmælendur segja frá á mismunandi hátt hvernig þau upplifðu aðstæðurnar heima en flest 

minnast þau hversu mikil reiði hafi verið til staðar og slæm samskipti.  

Hugrún upplifði andlegt og líkamlegt ofbeldi heima af hendi foreldra. Hún segir 

ofbeldið hafa byrjað sem andlegt en síðar þróast í líkamlegt og talaði einnig um viðvarandi 

reiði og ógn heima fyrir.  

Það fór að það fór út í svona líkamlegt af því að hið andlega ofbeldi það var 

hætt að skila árangri í að hafa stjórna á mér 

 

Hanna greindi frá ítrekuðu kynferðisofbeldi af hendi föður en auk þess greindi hún frá andlegu 

ofbeldi og sagði hún báða foreldra hafa beitt því, hún lýsti andrúmsloftinu á heimilinu, 

óttanum við þá tilhugsun að mamma hennar frétti af misnotkuninni.  

 

Ég var alltaf að hugsa um hana ... passa hana, eiginlega frá því að ég man eftir 

mér sko, frá því að hún byrjaði að drekka. Hún var svona ... fór alltaf meðfram 

veggjum á heimilinu, því það var alltaf mikil reiði og ógnun og svona, það var 

ekki líkamlegt ofbeldi, ekki barsmíðar eða neitt svona þannig, það var bara 

ofboðslega mikil reiði í loftinu […] frá báðum, pabba líka hann var mjög 

dominerandi sko, svona stjórnaði okkur algjörlega með reiði og mamma líka 

[…] mér datt ekki í hug að segja mömmu frá þessu sko, það yrði henni bara 

ofviða […] ef þau myndu skilja að þá myndi ég hafa það á samviskunni að það 

væri mér að kenna sko. 

  

Stefán lýsti reiði föðurins og ógninni sem þau bjuggu við og eins hve sorgmæddur hann er yfir 

örlögum systkina sinna en hann segir þau hafa farið mun verr út úr þessu en hann og nóg er 

nú samt. 

Áður en ég fæddist þá lá eldri bróðir minn út við húsvegg í hvaða veðrum sem 

var því hann þoldi ekki djöfulganginn sem gekk inni á heimilinu, rifrildið, öskrin 

og barsmíðarnar endalaust, brotin húsgögn og allt eftir því. Það sem var 

kannski skelfilegast við þetta var að karlinn var alltaf að beina byssum og rifflum 

og haglabyssum að henni og berja hana með vasaljósum og einu sinni tók hann 

klaufhamar upp á milli sæta í bílnum þar sem að hún keyrði og hann var 

eitthvað illa fyrirkallaður og hún sneri ekki til vinstri nákvæmlega þegar hann 

sagði þá tók hann bara upp klaufhamarinn og lét vaða í andlitið á henni. Hún 

gekk yfirleitt um með sólgleraugu. Ég botna eiginlega ekki í hvernig hún lifði 

þetta af.  
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Þessi reynsla var aðeins upphafið af erfiðri lífsgöngu þeirra systkina. Móðirin er nú fallin frá en 

Stefán veit ekki hvort faðir hans sé enn á lífi og hann sagði að sér væri alveg sama hvort hann 

væri lífs eða liðinn. Bróðir hans er látinn en síðast þegar hann frétti af systur sinni var hún 

heilsulaus einstæðingur í stórborg í Bandaríkjunum og er nú komin með langvinnan sjúkdóm. 

Hún virðist ekki vilja vera í sambandi við neinn.  

Annað form andlegs ofbeldis tíðkaðist einnig á heimili flestra viðmælendanna en það 

var illt umtal og orðbragð bæði við þau og um þau sjálf og aðra. Anna sagði móður sína hafa 

verið afar orðljóta í garð þeirra systra, annarra í fjölskyldu og nágranna.  

 

Hún talaði ofboðslega illa um fólk. Hún var ofboðslega reið …. það var svo mikil 

illska. Svona eins og maður gæti með barnstrú ímyndað sér fjandann eða djöfla, 

þá fannst mér það vera í henni. Já reið og illkvittin og engin …. það var ekki til 

snefill í henni af samúð, ekkert til af hlýju og ekkert sem kom gott frá þessari 

konu. Svo fór hún í sín köst sem mér var svo seinna tjáð að væri eins og 

schizophren því að það gat vel passað því við vorum orðin náttúrulega svo 

blönduð í þetta [...] hún sagði stundum að þetta fólk þarna í þessari íbúð væru 

óvinir, sem barn náttúrulega vissi ég ekki af hverju þau væru óvinir.  

 

Áslákur sagði að það hefði verið mikið rifrildi á milli foreldra hans, sagði móður sína hafa oft 

gagnrýnt föðurinn og var almennt mikið ósætti verið á milli þeirra alla tíð. „Þau voru alltaf að 

rífast um alls konar hluti, bara rifust mikið og jaðraði við slagsmál”. Þetta andrúmsloft olli 

streitu og vanlíðan hjá Ásláki.  

4.1.3 Óhamingja og vanlíðan í fjölskyldu 

Margir viðmælanda velta því oft fyrir sér hvað gæti hafa valdið allri þessari óhamingju og 

vanlíðan foreldra sem síðan bitnaði svo harkalega á börnunum. Þau sögðu bæði frá erfiðu skapi 

foreldra og svo óreglu, þunglyndi og oft þögn og afskiptaleysi. Anna lýsti heimilislífinu á 

eftirfarandi hátt:  

En þegar ég hugsa bara sem krakki þá var mamma alltaf voða óhamingjusöm, 

þunglynd svona döpur, það var ekki hlegið, það var engin gleði. Hún semsagt 

var greinilega ægilega óánægð og óánægjan hennar brýst fram í að hegna 

okkur og hvernig hún hegnir okkur á allan þann máta, það vissi ég ekki þá að 

væri rangt, hélt jafnvel að allir gengju í gegnum þetta sama. 
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Viðmælendurnir sögðu flest að sem börn vissu þau ekki að aðstæður þeirra væru frábrugðnar 

því sem gengur og gerist því þau höfðu ekki viðmið fyrr en þau fara að venja komur sínar á 

önnur heimili þar sem ekki var ofbeldi. 

 Í frásögn Stefáns kemur meðal annars fram sorgin yfir því hvernig foreldrum hans leið 

og hve tækifæri þeirra í lífinu væru skert og yfirþyrmandi óhamingjan virtist umlykja allt, því 

þau voru að hans sögn mjög hæfileikaríkt fólk. 

 

Mér hefur alltaf fundist þetta svo dapurt því báðir foreldrar mínir voru gæddir 

miklum hæfileikum og það er alveg sama hvað faðir minn tók sér fyrir hendur, 

hvort sem það var að smíða eða gera við, hvað sem var, hvort það voru bílar, 

bátar, hús, rafmagn, pipulagnir, alveg sama hvað það var, það lék bókstaflega 

allt í höndunum á honum. Hann kunni líka að vera séntilmaður og var oft 

drepfyndinn... 

 

Lára sagðist eiga margar minningar um móður sína ofurölvi. Hún sagði að móðir hennar hefði 

verið óhamingjusöm og hefði verið mjög orðljót og ekki sparaði hún orðbragðið gegn dætrum 

sínum þegar hún öskraði á þær og kallaði öllum illum nöfnum. Lára brá á það ráð eitt sinn að 

skrifa móður sinni bréf þar sem ekki gekk vel að eiga samræður við hana. Í bréfinu spurði hún 

móður sína og beindi því reyndar líka til föður síns, af hverju hún eða þau færu svona með líf 

sitt og benti þeim á möguleikana á að snúa til baka og veita þeim systrum betra líf. 

 

Elsku mamma mín ég veit ekki hvar ég á að byrja […] Af hverju ertu orðin svona? 

Af hverju finnst þér lífið svona erfitt? Mér finnst rosalega erfitt að horfa upp á 

þig og pabba kasta lífinu burt, mig langar svo að geta talað við ykkur eðlilega 

og að allt sé gott. Mig langar að þú verðir venjuleg og við getum gert 

skemmtilega hluti saman, t.d. fara í sund, ræktina, út að borða eða í bíó. Það 

er ekki orðið of seint fyrir ykkur að snúa blaðinu við en elsku mamma mín það 

er ekki langt þangað til að það verði of seint og þú veist það. Ég geri mér alveg 

grein fyrir því að þú þarft að vinna úr rosalega miklu og þér líður alveg rosalega 

illa. 

 

Það eru ekki háar kröfur sem Lára gerir til foreldra sinna en þetta er stærsti draumurinn, að 

þau geti verið saman og gert venjulega hluti. Að fá foreldra sína til baka og eiga samskipti við 

þau. Þarna var hún flutt að heiman og komin í menntaskóla og sagði hún að enn erfiðara væri 

að horfa á ástandið utan frá því þá sá hún þetta skýrar, að henni fannst. Hún flutti að heiman 

aðeins 16 ára gömul og var sjálf komin í vímuefnaneyslu en sinnti þó námi og vinnu þrátt fyrir 



43 

 

það. Bréfið sem taldi fjórar þéttskrifaðar síður virtist ekki fá mikinn hljómgrunn í fyrstu. En Lára 

gafst ekki upp á því að reyna að ná til foreldra sinna..  

 

Ég veit að ég hef komið illa fram við þig oft og mig langar að segja fyrirgefðu. 

Ég veit að ég er ansi góð í að rífa þig niður og segja ljóta hluti við þig og ég ætla 

mér að hætta því. En þú mátt samt vita að þótt þú getir verið alveg 

hundleiðinleg þá geturðu líka verið svo falleg og yndisleg elsku mamma mín, 

það er orðið alltof langt síðan þú varst sjálfri þér lík. En núna skulum við laga 

það[...] Mamma það er svo margt sem ég kann ekki. Mamma ég er stundum 

svo hrædd og þá langar mig alltaf að leita til þín en ég veit að það þýðir ekkert 

því þú ert aldrei til staðar, þú ert alltaf leið, sofandi eða í vondu skapi. [...] Gerðu 

það elsku besta mamma mín, ég þarf svo mikið á þér að halda. Ég er ennþá 

bara stelpa og ég þarf að eiga mömmu, mamma plís [...] Ég vona að þetta bréf 

sé kannski byrjun á einhverju góðu í lífi okkar. 

 

Bréfið náði ekki alveg tilætluðum árangri á sínum tíma þó að góðir tímar væru inn á milli. En 

Lára sagði að þó hefðu foreldrar hennar verið til staðar fyrir hana þegar hún sökk sem dýpst í 

vímuefnaneyslu og varð fyrir ofbeldi. Þá voru þau fólkið sem stóð við bakið á henni og hún bjó 

hjá þeim að mestu þar til hún fór í langtímameðferðina.  

4.1.4 Refsingar 

Nokkrir af viðmælendunum nefndu refsingar en þó virtist ofbeldið sem nefnt er í þessari 

rannsókn oftar vera tengt skapi fullorðna fólksins og óhamingju þess frekar en að um væri að 

ræða refsingar. Ég spurði Helgu hvort þessar refsingar sem hún nefndi hefðu tengst 

einhverjum yfirsjónum og svaraði hún því á þessa leið. 

 

Ég var svona kölluð brussa, fyrirferðarmikil, sennilega ofvirk sko. Mér fannst ég 

alltaf vera barnið sem hellti niður við matarborðið, mjólkurglasinu sko það var 

nóg til þess að vera rassskellt, það var nóg til að vera kippt frá borðinu og þola 

misþyrmingar ..... 

 

Hún nefndi eitt dæmi þar sem faðir hennar refsaði henni með miklu ofbeldi og gengu 

barsmíðarnar það langt að hann sprengdi í henni hljóðhimnuna, fyrir það eitt að bera rangt 

fram dönsku sem hún var að læra heima. Helga minnist einnig refsinga á barnaheimili sem hún 

og bróðir hennar fengu að kenna á þegar þau voru send á vistheimili fyrir börn utan 

Reykjavíkur vegna veikinda móður hennar. Hún sagði að þetta hefði verið skelfileg stofnun. 

Þar voru refsingar til dæmis með því að svipta þau mat, þannig að þau voru svöng, eða athafnir 
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sem voru til þess fallnar að gera lítið úr þeim. Ég spurði hana frekar út í aðstæður og vistina 

þarna. Hún lýsti staðnum og framkomunni gagnvart þeim systkinum, sagði að þetta hefðu 

verið gamlir braggar þar sem börn á aldrinum fjögurra ára til sex ára dvöldu í átta til níu vikur, 

burtu frá foreldrum sínum.  

 

Í bröggunum voru kojur, hermannakojur og þegar við vorum böðuð þá vorum 

við berháttuð og það var svo kalt í skálanum [...] Það voru svo balar svo var 

okkur dýft í kalt vatn og svo volgt vatn og svo sápuvatn og svo kalt vatn. 

Matarítlátin voru hermanna.. járnskálar [...] svo öskruðum við meiri mat, við 

fengum ekki nóg að borða.  

 

Hún sagði nokkrum sinnum í viðtalinu frá því að hafa verið svöng, í minningunni var hún alltaf 

svöng og hún sagði frá ferð í berjamó þegar þau voru á barnaheimilinu: 

 

Ég er þarna fjögurra til fimm ára, ég tíni ekkert krukkuna, ét bara berin [...] svo 

átti að vera skyr og ber um kvöldið og þá fengum við þessi letipúkar sem ekkert 

höfðum tínt, ekki neitt að borða sko. 

 

Helga á greinilega slæmar minningar frá dvölinni á þessu barnaheimili þar sem hún lýsti mikilli 

grimmd. Einnig sagði hún frá refsingum fyrir minnstu yfirsjónir sem ýmist voru í formi 

sviptingar matar eða einhvers konar niðurlægjandi framkomu.  Hún lýsti einu tilviki eftir að 

þau systkini reyndu að strjúka: „Þá vorum við klædd í blaut ullarnærföt og látin standa út í 

glugga, öðrum víti til varnaðar“. Hún sagði að þau systkini hefðu verið send tvö sumur í röð á 

þennan stað. Við ræddum um hvort ekki hefði verið gerð úttekt á þessu heimili eins og 

nokkrum öðrum vistheimilum. Hún sagði að það væri til einhver samantekt hjá Rauða 

krossinum. Helga sagði ennfremur að það væru ekki margir til frásagnar af þeim sem þarna 

dvöldu því líklega væri flest af því fólki sem þarna dvaldi látið.  

Fleiri dæmi voru um refsingar sem tengdust mat, annað hvort að svipta mat eða neyða 

börnin til að borða einhvern tiltekinn mat. Stefán lýsti áfram andlega ofbeldinu og útskúfuninn 

á sveitaheimilinu þar sem móðir hans réði sig fyrst sem ráðskona og giftist síðar bóndanum. 

Honum fannst stundum eins og móðir hans hataði hann. Hann sagði frá einni refsingunni sem 

tengdist mat. 

....hún bara hataði mig og kom því margoft til skila og þá helst fyrir framan aðra, 

ef það voru gestir til dæmis ef það var hrossakjöt í matinn, ég kom nú aldrei 

gulu fitunni inn fyrir mínar varir en eitt kvöldið þá vissi ég að það var 
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súkkulaðibúðingur í desert og ég át það sem ég gat af kjötinu og spurði mömmu 

hvort ég gæti fengið desertinn núna. Hún varð bara brjáluð og bútaði gulu 

hrossafituna sem var á disknum mínum og neyddi mig til að borða þetta og ég 

gat ekkert beðið eftir súkkulaðibúðingnum niðurlægður og bumbult og fór út 

og grét og ældi.  

 

4.1.5 Þöggun og skömm 

Allir viðmælendurnir nefndu þöggunina sem fylgdi ofbeldinu og vandamálunum heima fyrir. 

Þau áttu það sammerkt að hafa upplifað að geta ekki sagt frá eða fá ekki áheyrn. Annað hvort 

að þeim yrði ekki trúað eða þau þorðu ekki að segja frá af ótta við að verða fyrir enn meira 

ofbeldi.  

Hanna átti til dæmis erfitt með að trúa einhverjum fyrir því að hún hefði orðið fyrir 

kynferðisofbeldi af hendi föður síns. „Ég var eiginlega búin að ákveða það fyrir lífstíð að segja 

aldrei nokkurri sálu frá þessu.“ Hún lýsti því hvers vegna hún vildi hlífa móður sinni af hræðslu 

við að það yrði henni ofviða að frétta af kynferðisofbeldinu, var hrædd um að hún myndi taka 

eigið líf. Þetta þrástef kemur upp nokkuð oft í viðtalinu þar sem hún ítrekar að hún hafi aldrei 

ætlað að segja frá. Það var líka vegna þess að hún upplifði mikla skömm og vildi því ekki fyrir 

nokkra muni að einhver kæmist að þessu.  

Þegar hún sagði vinkonu síðar frá kynferðisofbeldinu kom í ljós að faðir hennar hafði 

einnig leitað á þessa vinkonu hennar sem fékk að gista hjá henni þegar þær voru unglingar. 

Skömmin yfir því fannst henni mikil og hafa þær aldrei rætt þetta aftur og segist hún ekki í 

neinu sambandi við þessa vinkonu. Hún segist þó ætla að hafa samband við hana og ræða 

þetta fyrr en síðar. Skömmin var líka mikil yfir því að mamma hennar fór út í búð undir áhrifum 

áfengis og lyfja og reyndi hún sem barn að passa upp á hana og reyna að draga úr skaða og 

athygli sem framferði hennar vakti.  

Þessi sömu þrástef komu nokkrum sinnum fyrir í viðtalinu við Sigþór en hann varð fyrir 

kynferðisofbeldi á barnsaldri. Hann ætlaði ekki að segja frá því og þagði lengi. Barðist við 

afleiðingarnar og vildi ekki segja frá. Hann opnaði á þetta kynferðisofbeldi í fyrstu 

áfengismeðferðinni sinni og upp úr því sagði hann systur sinni frá þessu og kom þá í ljós að 

bæði hún og fleiri voru þolendur þessa sama gerenda. Það sem aftraði honum frá að segja frá 

var bæði skömmin yfir að hafa ratað í þessar aðstæður og hræðslan við að verða ekki trúað. 
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Hilmar skammaðist sín mikið fyrir heimilisástandið og ekki síst vegna hálfbróður síns. 

Það var einhverju sinni sem hann kom með vin sinn heim og voru aðstæður þannig að hann 

vildi ekki fá gesti inn. 

Við vorum að koma úr skólanum og þá situr hann með hníf inni í stofu. Ég 

náttúrulega bara bað vin minn að fara og ég skammaðist mín svo fyrir að hann 

skyldi hafa séð þetta. Það voru eitthvað tveir þrír klukkutímar þangað til að 

mamma og pabbi kæmu heim. Ég þorði ekki að fara, ég vissi ekki hvað hann 

ætlaði að gera þeim og hann röflaði eitthvað þarna inni sko og ég bara var inni 

í herbergi og skalf af hræðslu. Svo komu þau og ég hljóp út sko til þess að 

tryggja að hann gerði þeim ekkert. 

 

Auk þess að skammast sín mikið fyrir ástandið þá var líka alltaf til staðar sá ótti að hann gerði 

foreldrunum mein þannig að hann tók líka á sig mikla ábyrgð til þess að reyna að koma í veg 

fyrir að bróðir hans myndi skaða einhvern.  

Eins og flestir aðrir viðmælendur rannsóknarinnar reyndi Helga að leyna ofbeldinu og 

gera allt sem í hennar valdi stóð til að láta það ekki spyrjast út. Ástæðan var fyrst og fremst 

hræðsla við afleiðingar þess að segja frá, verða ekki trúað eða að eitthvað enn verra tæki við. 

Hún sagðist hafa fundið leiðir til að komast hjá að sýna ummerki eftir ofbeldi þegar hún átti að 

fara í læknisskoðanir í skólanum.  

 

Ég vildi ekki fara úr fötunum, vildi ekki láta sjá á mér marblettina […] lét ég bara 

líða yfir mig […] yfirvöld og kennarar gátu ekki annað en hafa vitað hvað gekk 

á, á heimilinu. Þetta var bara þaggað […] í svona litlu samfélagi.  

 

En þó var einn maður sem áttaði sig á að ekki væri allt með felldu og reyndi að ná til hennar 

en hún vildi ekkert segja þrátt fyrir það. 

Ég man í skólanum var ég búin að vera eitthvað rosalega óþekk og það var búið 

að henda mér út og kom alltaf of seint, hegðun ábótavant [...] var ég send til 

skólastjórans. Hann var rólegur og spurði: Er erfitt heima? Ég segi ekki neitt, 

ekki orð... Svo segir hann: Þú kemur bara á morgun þegar lagast heima. Hann 

vissi sko. Hann var eini..... þetta var aðkomumaður [...] Hann vissi hvað var í 

gangi sko.  

Sem börn voru þau yfirleitt varnarlaus í aðstæðum sínum og algerlega háð foreldrunum eða 

öðrum forráðamönnum. Þau upplifðu að enginn myndi trúa þeim eða afleiðingarnar gætu 

orðið verri en núverandi ástand. Þau virtust óttast það að þurfa að fara af heimilinu ef einhver 
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frétti af ofbeldinu og virtust fæst vilja fara frá foreldrum sínum þrátt fyrir ástandið. Þau bentu 

á að oft hefðu líka verið góðar stundir.  

Þannig áttu viðmælendur það í flestum tilfellum sameiginlegt að hafa ekki haft í nein 

hús að venda og því engum getað sagt frá ástandinu á heimilinu. Þau vissu oft heldur ekki hvað 

væri rétt og eðlilegt og hvað ekki. Þrátt fyrir að nokkrir viðmælenda hefðu haft aðgang að 

heimilum ættingja þá annað hvort þorðu þau ekki að segja frá eða áttuðu sig ekki sem börn á 

því að eitthvað væri að heima hjá þeim því þetta var þeirra raunveruleiki. Helga minntist á að 

hún hefði fundið skjól hjá ömmu sinni þó hún hefði ekki dvalið oft á heimili hennar. Það virtist 

ekkert þeirra í raun eiga griðarstað nema Sigþór sem bjó hjá góðum fósturforeldrum. Hann 

sagði þó ekki frá kynferðisofbeldinu fyrr en hann varð fullorðinn og fór í sína fyrstu 

áfengismeðferð.  

4.1.6 Vanræksla og óregla á heimili 

Vanræksla getur verið með ýmsu móti og virðist sem flestir viðmælendurnir hafi upplifað 

vanrækslu á einhvern hátt, bæði líkamlega og tilfinningalega. Lítið ef nokkuð eftirlit var með 

heimanámi flestra viðmælendanna og algengt var að þau væru eftirlitslaus eða skilin eftir í 

umsjá of ungra eða óhæfra aðila. Tilfinningaleg vanræksla var raunveruleiki flestra 

þátttakendanna nema í tilfelli Sigþórs því hann átti ástríka fósturforeldra og bjó við góðar 

aðstæður eftir að komst til þeirra ásamt einni systur sinni. Hann var hins vegar tekinn af 

foreldrum sínum þegar hann var á öðru ári og hann varð fyrir kynferðisofbeldi af hendi 

nágranna þegar hann var á barnsaldri. Má segja að allir hinir viðmælendurnir hafi búið við 

vanrækslu.  

Á heimili Erlu var óregla, móðirin vann oft utan heimilis og átti samtals sjö börn með 

föður Erlu, en faðirinn drakk mikið og var oft mikið að heiman og átti enn fleiri börn með 

öðrum konum. Hún sagði hann ekki hafa verið ábyrgan föður. Erla minnist þess sérstaklega 

þegar faðir hennar skildi hana fjögurra ára gamla eina eftir heima með yngri bróður sem var á 

öðru ári í um vikutíma. Þá lá móðir hennar á sæng eða var á fæðingardeild, hún man það ekki 

alveg enda var hún barnung. 

Vanrækslan birtist í ýmsum myndum á heimili Láru þar sem var mikil óreiða og óregla. 

Foreldrarnir glímdu við mikil vandamál og vanræktu dæturnar. Þau unnu mikið þar til Lára var 

um 11 ára gömul, þá voru þau metin öryrkjar og voru því mikið heima og óreglan jókst til muna. 

Móðir hennar er bæði áfengissjúk og glímir við spilafíkn. Hún hefur farið í á annan tug 
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áfengismeðferða en ekki náð að vera edrú nema í stuttan tíma eftir hverja meðferð. Faðir 

hennar er meira í neyslu lyfseðilskyldra lyfja. Hann hefur farið í nokkrar meðferðir.  

Lára sagðist hafa saknað þess mikið að hafa ekki reglu á heimilinu, sagðist hafa óskað 

þess svo heitt að eiga að koma heim í mat eins og hinir krakkarnir í hverfinu, að vera vakin til 

að fara í skólann eða yfir höfuð að hafa einhverjar reglur og ramma á heimilinu. Lára minntist 

þess einnig að hafa oft ekki fengið mat í skólanum því það var ekki búið að borga fyrir hana. 

Það var ekki nóg að hafa þurft að fara úr röðinni án þess að fá mat og vera svöng heldur var 

skömmin líka svo mikil yfir að vera vísað frá fyrir framan hina krakkana. Hún nefndi líka að 

sjaldnast hafi hún getað farið með í skólaferðalög eða annað sem útheimti fjárútlát. En þetta 

voru ekki einu vandamálin því að hennar sögn var heimilislífið meira og minna verið litað af 

óreglu foreldranna. Hún sagðist til dæmis ekki geta gleymt páskadeginum þegar hún var átta 

ára gömul.  

Ég og systur mínar vöknuðum snemma morguns til að leita að páskaeggjunum 

okkar en við komum að móður okkar blindfullri á gólfinu inni í stofu.  

 

En slíkt varð æ algengara og varð hún kvíðin við það eitt að fara fram úr rúminu á morgnana 

og vita ekki í hvernig ástandi móðir hennar væri í það skiptið. Þetta hafði þau áhrif meðal 

annars að Lára fór að mæta illa í skólann. Auk drykkjunnar var móðir hennar orðin áberandi 

þunglynd og fjárhagur heimilisins enn verri en nokkru sinni. Ástand föður hennar versnaði 

einnig stöðugt.  

 

Þarna um þetta leyti þegar ég er 11 til 12 ára þá semsagt… pabbi minn hérna 

er pillufíkill, neytir læknadóps, alveg gríðarlega mikið og hann semsagt hérna 

var búinn að vera út úr ruglaður í þú veist tvær vikur eða eitthvað, stundum var 

pabbi bara á annarri plánetu, var að elda jólamatinn í júlí, bara án djóks, 

skilurðu? Hann kallaði mig alltaf mömmu, hélt að ég væri mamma sín, alveg 

ruglaður.  

 

Lára skrifaði ritgerð í menntaskóla um alkóhólisma og skrifaði um sig og fjölskyldu sína. Í 

þessum menntaskóla voru líklega ekki margir ef nokkur sem bjó við aðstæður eins og Lára. 

Hún sagði til dæmis að ekki hefði það verið óalgengt að fá sjúkrabíl heim til að sækja föður 

hennar sem tekið hafði of stóra skammta af lyfseðilskyldum lyfjum og þurfti að dæla upp úr 

honum.  
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Í ritgerðinni sagði hún frá reynslu sem hún upplifði þegar hún var í grunnskóla. Frásögnin er 

sérstök og hvernig hún lýsti aðstæðum sínum á einlægan hátt. 

 

Einn daginn sat ég í skólanum að vinna blaðaverkefni sem fólst í því að klippa 

út frétt og segja bekknum frá. Fréttin mín fjallaði um mann sem framið hafði 

fimm vopnuð rán á fjórum dögum. Þegar ég kom heim úr skólanum þennan 

dag þá sat móðir mín grátandi ásamt ömmu minni, systrum og presti. Mér var 

sagt að pabbi minn væri í fangelsi, hann var maðurinn sem ég hafði sagt frá fyrr 

um daginn.  

 

Lára virðist þó áfellast móður sína meira fyrir slæma framkomu en föðurinn. Hún sagði að þrátt 

fyrir að neysla hans hefði verið mikil þá væri framkoma hans ekki eins slæm gagnvart þeim 

systrum og framkoma móður þeirra þegar hún var undir áhrifum. Hann var oft mjög illa áttaður 

og alveg út úr heiminum stundum vegna lyfjavímu eins og þegar hann ákvað að fremja þessi 

vopnuðu rán. „Hann vantaði pening eða eitthvað, hann man ekki eftir þessu. Hann er maður 

sem myndi ekki gera flugu mein“. Stundum voru þó betri tímabil en önnur hjá fjölskyldunni.  

 

Pabbi kom heim af Litla Hrauni og lífið lék við okkur í dálítinn tíma. Ekki leið þó 

á löngu þar til neysla foreldra minna var aftur komin í sama farveg, mamma full 

og í spilakössum og pabbi út úr lyfjaður í sófanum. Barnaverndarnefnd hafði 

þarna fengið að koma inn til okkar í nokkur skipti til þess að ræða við okkur. 

Þau vissu að ástandið á foreldrum mínum var fyrir neðan allar hellur og var 

þeim hótað að við yrðum teknar af þeim.  

 

Barnaverndarnefnd hafði þó nokkur afskipti af fjölskyldunni en afskiptin virtust ekki vera 

árangursrík, allavega höfðu þau ekki gagnleg áhrif að mati Láru. Hún sagði ekkert hafa breyst 

þrátt fyrir tíðar heimsóknir þeirra á tímabili. Móðir Láru hótaði þeim systrum og sagði að það 

myndi eitthvað illt henda þær ef þær segðu frá. Telur Lára að því hafi þær systur gætt sín enn 

frekar á að halda ástandinu á heimilinu leyndu og gefa Barnaverndarnefnd ekki upplýsingar. 

Virtist sem það dygði til að halda afskiptum Barnaverndarnefndar í lágmarki.  

 Patrekur sagði frá því að stundum hefði ekki verið svefnfriður á nóttunni vegna hávaða 

og ónæðis af völdum drykkju föður og á tímabili móður einnig.  

 

Já og ég kom ósofinn í skólann og sofnandi […] sem er ekkert venjulegt fyrir 

krakka á þessum aldri þegar maður á að vera skoppandi. Ég var alltaf með 

bauga og litlaus, þetta var bara svona, ekkert gert.  
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Þegar ég spurði hvort þau hefðu ekki áttað sig á þessu eða hvort hann hefði einhvern tímann 

nefnt við þau að minnka hávaðann á nóttunni, sagði hann: 

 

Ég var bara eitthvað svo lítill í mér, ég bara eins og ég hefði ekkert að segja þú 

veist. Ég vildi bara ekkert að þau færu að rífast út af því, því að þegar þau fóru 

að rífast þá var það sko sprenging […] Já þá var ég bara grátandi inni í herbergi 

og enginn kemur og segir neitt við mig. Síðan segja þau nú ætlum við að skilja 

og hann kemur svo fullur inn til mín og segir nú ætlum við að skilja og ég bara 

að búast við því og svo gerist ekkert í marga mánuði. Þú veist svona skrýtið, 

rosalega skrýtið…. 

 

4.1.7 Höfnun og útskúfun 

Margir viðmælendanna nefna höfnun eða útskúfun frá fjölskyldu eða umhverfinu en á 

mismunandi hátt þó. Þau áttu það flest sameiginlegt að upplifa að þau væru á einhvern hátt 

minna virði en aðrir.  

Áslákur sagði frá ástæðum þess að hann var ættleiddur sem barn þrátt fyrir að eiga 

foreldra á lífi sem ólu upp önnur börn sín, það er að segja alsystkini Ásláks. Hann hefur 

upplýsingarnar frá fjölskyldumeðlimum því hann var aðeins ársgamall þegar hann var gefinn. 

 

Sérstök saga að því leytinu til að þegar eldri bróðir minn, var lítill þá voru 

veikindi á heimilinu, við erum þrír bræður. Bróðir minn lendir í slysi og mamma 

veik og eitthvað svona, þetta var voða erfitt [...] en bróðir hennar mömmu og 

konan hans tóku hann í fóstur og voru hjálpleg við mömmu og þótti gaman að 

hafa bróður minn [...]. Svo lýkur þessum tíma og mamma þarf ekki að hafa 

bróður minn í pössun lengur og fær hann til baka. Það fannst bróður hennar og 

konu mjög erfitt, þau vildu eiga hann. Hún vildi það ekki, en eins og ég hef heyrt 

þetta þá sagði hún að þau gætu fengið seinna annað barn, þetta er mjög skrýtið 

sko. [...] Móðir mín var undir miklum þrýstingi frá bróður sínum og konunni 

hans að gefa þeim barn.  

 

Áslákur var semsagt barnið sem móðir hans hafði lofað að gefa. Áslákur sagði að 

kjörfaðir hans hafi sagt honum það síðar að hann hefði aldrei viljað vera hjá þeim en 

hann kom til þeirra um eins árs aldur, var semsagt hjá blóðmóður sinni fyrsta árið. 

Þetta hefur að öllum líkindum verið mikið áfall fyrir hann sem barn og hefur hann ekki 

náð aðlagast. Hann segist hafa upplifað það að móðir hans hafi svikið hann og faðir 
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reyndar líka en þykir hlutur móðurinnar meiri af því að hún vissi hversu skemmdur 

bróðir hennar var eftir erfiða æsku þeirra systkina, óreglu á heimili foreldra þeirra og 

ýmis vandamál. Því finnst honum sök hennar meiri að gefa barnið sitt fólki sem hún 

vissi að væri ekki í góðu jafnvægi.  

Patrekur segist oft hafa upplifað höfnun því hann hafi verið slysabarn, hann hafi aldrei 

átt að fæðast. Hann er þó áfram mjög varfærinn þegar hann segir frá. 

 

Sérstaklega þegar hann var kominn í glas og svona og var reiður þá tók það það 

dálítið út á mér ef ég var að labba í kring, hreytandi einhverju í mig, alveg ljótum 

orðum um að ég hefði aldrei átt að fæðast, þetta hef ég oft heyrt [...]. Svona 

„sick“ þegar maður er krakki, ekki mjög velkominn.  

 

Honum sárna greinilega mikið þessar athugasemdir föður hans þar sem hann segir að hann 

hefði ekki átt að fæðast, hann veit ekki hvort þetta átti að vera grín en hann upplifði mikla 

höfnun, að hann væri ekki velkominn. Þessi orðræða hefur verið gegnumgangandi frá því að 

hann man eftir sér. Enn í dag segir pabbi hans þetta við hann, sérstaklega þegar hann er reiður 

vegna yfirsjóna Patreks eftir að hann byrjaði í neyslu vímuefna á unglingsaldri. 

Hugrún fann alla tíð og finnur enn fyrir mikilli útskúfun og einelti í fjölskyldunni. Hún 

sagðist bæði hafa verið beitt andlegu og líkamlegu ofbeldi og finnst eins og henni hafi ekki 

verið trúað og erfitt hafi verið að fá áheyrn en hún var stundum send í burtu. Henni fannst 

móðir hennar leita eftir samúð vegna þess hversu erfiða dóttur hún ætti.  

 

Hún lét vorkenna sér fyrir það hvað hún átti ömurlega dóttur þegar hún kannski 

var búin að beita mig það miklu andlegu ofbeldi og kalla mig hóru og eitthvað 

eða bara hvaðeina og þú veist ég man eftir því að hún gerði þetta oftast þegar 

enginn heyrði og ég kannski svona sprakk bara þú veist og byrjaði að ráðast á 

hana, af því að hún var búin að króa mig einhvern veginn af og segja einhverja 

svona hluti við mig sem gerði lítið úr mér og var svona að þá sprakk ég og réðst 

á hana.  

 
Stefáni leið ekki vel á Íslandi og fannst hann aldrei velkominn. Hann fann fyrir mikilli höfnun 

og útskúfun. Upplifði að tilheyra ekki og passa hvergi inn. Hann átti bara að vinna og gera gagn.  

Þrungið og þvingað andrúmsloft var algengt og stjúpi hans lét óánægju í ljós með ýmsum 

látbrögðum og fasi. 
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Það gekk svo langt að ef honum fannst að mamma væri að elda einhvern mat 

sem hún hefði eldað fyrir pabba þá bara rennblotnaði hann undir höndunum 

og hætti að tala og sýndi svona reiðifas við matarborðið, hann taldi ofan í mig 

þó ég væri að vinna frítt, bara fyrir mat og húsnæði. Ég var bara böggull. 

 

Stefán langaði að hitta blóðföður sinn að nýju og sjá bæði hann og heimalandið aftur og dæma 

út frá sinni eigin vitund. Honum leið það illa á Íslandi og fannst hann svo óvelkominn og 

útskúfunin það erfið að hann var tilbúin að fara aftur til föður síns þrátt fyrir slæmar minningar 

úr æsku, í þeirri veiku von um að hann hefði lagast. 

 

Ég heimsótti hann svo eftir tvítugt. Ég vildi fá að sjá karlinn og reyna þetta allt 

og sjá þetta með eigin augum. Jú jú fyrsta skipti sem ég fór til hans bara svona 

í tvær vikur var hann… hélt sér á mottunni og var alveg rosalega góður við mig 

og ég var bara alveg uppnuminn. Ég fór aftur heim til Íslands og ákvað svo að 

flytja til hans. Þegar hann vissi það að ég var kominn og var bara með miða aðra 

leiðina þá skipti ekkert neinu máli lengur. Hann lét mig bíða heillengi á 

flugvellingum og kom svo dauðadrukkinn og sótti mig. Ég bara grét alla leiðina 

niður til New Jersey þar sem hann bjó, hann keyrði fullur og var drekkandi alla 

leiðina.  

 

Þetta urðu mikil vonbrigði fyrir Stefán sem hélt að nú yrði allt betra, faðir hans hafði sýnt 

honum allt aðra hlið en hann átti í minningunni og einnig þær sögur sem hann fékk að heyra 

um þennan mann sem jú misþyrmdi móður hans og systkinum illa. Vonin kviknaði þó um að 

tengjast föður sínum sem hann taldi hafa breyst og yrði honum góður og hann gæti hafið nýtt 

líf í Bandaríkjunum því hann fann sig ekki velkominn á Íslandi hjá móður og stjúpa auk þess 

sem vinnuálagið var mikið. En það var ekki bara höfnun eða ekki nógu gott að búa hjá föður 

hans heldur beinlínis lífshættulegt. 

 

Það var svona á meðan ég var hjá honum og á endanum flúði ég því ég var í 

lífshættu. Hann hótaði að draga mig út á blett og berja mig með baseballkylfu. 

Hann sagði að ég skyldi nú ekkert vera að príla um á nóttunni, hann væri búinn 

að losa upp gólfborð á ganginum og ef ég þyrfti eitthvað að fara í ísskápinn þá 

skyldi ég bíða með það til morguns. Því ef hann vaknaði við umgang þá væri 

hann með skammbyssu undir rúminu hjá sér. Ég sannreyndi það ég kíkti undir 

rúm og það var heilmikil skammbyssa þar. Hann sagðist skjóta og hann myndi 

bara skjóta til að drepa og það væri alveg sama hver það væri, mjög 

ofstækisfullur. 
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Enn og aftur þurfti Stefán að finna sér nýjan samstað. Hann fór aftur til Íslands því þar var hann 

þó ekki í lífshættu þó hann hefði aldrei fundið sig velkominn og höfnunin hefði verið honum 

þungbær.  

4.2 Afleiðingar ofbeldis  

Þó upplifun ofbeldisins hafi verið mismunandi hjá viðmælendunum tólf þá eru margar af 

afleiðingunum svipaðar. Eftirfarandi þemu eða þrástef voru mest áberandi þegar afleiðingar 

ofbeldis voru skoðaðar: Lágt sjálfsmat og lítil sjálfsvirðing, geðrasakanir og ofvirkni, 

vímuefnaneysla, líkamlegir kvillar eins og vefjagigt, hjartasjúkdómar og aðrir sjúkdómar, 

sjálfsvígshugsanir og sjálfsvígstilraunir, oft lítil eða slæm samskipti í fjölskyldu, skert tækifæri 

og bág félagsleg staða. 

4.2.1 Lágt sjálfsmat og lítil sjálfsvirðing 

Flestir viðmælendanna nefndu lágt sjálfmat, bæði á unglingsárum og eftir að þau urðu 

fullorðin. Þeim fannst þau ekki vera nógu góð eða ekki í lagi eða hafi ekki staðið sig nógu vel á 

einhvern hátt. Þau sögðu flest frá erfiðleikum í nánum samböndum og sögðust hafa litla 

sjálfvirðingu, en svona lýsti Hugrún því hvernig hún upplifði sig vera minna virði en aðrir. 

Bara að ég sé ekki nógu góð, sé bara alls ekki nógu góð, það er alveg svolítið 

svona skýrt og stundum leið mér svona eins og ég ætti varla tilverurétt af því 

að ég væri ekki eins og aðrir, ég þú veist er með ADHD, var svona hvatvíst barn. 

 

Hanna sem varð fyrir kynferðisofbeldi af hendi föður hefur átt erfitt í nánum samskiptum og 

er fráskilin í dag. Hún hefur átt erfitt með að setja sjálfri sér og öðrum mörk sem hefur komið 

henni illa stundum eins og hún segir. Hún segist fara í sambönd án þess að tengjast 

tilfinningalega og segir svo frá: „Ég svona álpast inn í sambönd með mönnum sem hafa ekkert 

að gefa mér tilfinningalega“. Hún sagðist ekki tengja kynlíf og tilfinningar saman og því séu 

sambönd hennar við karlmenn yfirborðsleg eða aðeins kynferðisleg sambönd sem ekkert skilji 

eftir nema kannski vanlíðan og enn brotnari sjálfsmynd. Hún segist hafa margoft sagt á 

unglingsaldri að hún ætlaði aldrei að gifta sig né eiga börn. Hún sagðist eiga í erfiðleikum með 

sjálfsvirðinguna. 

Ég myndi ekki geta treyst neinum manni til að verða faðir barnanna minna. Ég 

íhugaði jafnvel að verða vændiskona, þegar ég var unglingur 15 ára. Því ég 

hugsaði að kynlíf og ást fara ekki saman og ef einhver er tilgangurinn með 
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kynlífi þá væri alveg eins gott að fá borgað fyrir það […] ég tengdi engan veginn 

við ást […] það sem ég er að baksa við í dag er mín sjálfsvirðing. Mér finnst ég 

stundum ekki vera nógu góð fyrir einhverja menn sem eru í lagi, ekki hæf i fast 

samband eða þannig. 

Erla komst þannig að orði að hún hefði upplifað að hún væri einhverrar þeirrar tegundar að 

það væri í lagi að koma illa fram við hana. Hún varð fyrir áreiti og kynferðisofbeldi sem hún 

reyndi að koma í veg fyrir með því að biðja um hjálp en fékk ekki áheyrn. Hún margsagði frá 

yfirvofandi hættu á nauðgun því ungur maður á næsta bæ ofsótti hana og hún var hrædd um 

að hann myndi ráðast á hana, sem varð svo að veruleika með afdrifaríkum afleiðingum á 

heilsufar hennar. Hún var veik allan veturinn eftir þessa árás.  

Erla var greind með persónuleikaröskun en segist einnig telja að hún hafi verið með 

fæðingarþunglyndi eftir að hún átti fyrsta barnið. Það var erfið fæðing og hún var líka mjög 

brotin eftir erfiðleikana í æsku og mikið vinnuálag. Hún þurfti að fara að vinna fljótlega eftir 

fæðinguna og fékk tengdamóður sína til að gæta ungbarnsins.  

Flestir viðmælendanna eiga sögu um að hafa fengið að heyra oft og iðulega að þau 

væru á einhvern hátt ekki eins og þau áttu að vera, væru ekki nóg. Helga sagði að hún hafi þótt 

óþæg og því oft verið refsað líkamlega og einnig með ljótum orðum. „Var oft og iðulega kölluð 

brussa, fyrirferðarmikil, sennilega ofvirk sko“ segir hún. Fékk líka að heyra að hún væri „aldrei 

fín og væri ljót“. Hún sagði einnig frá því að hún hefði oft meitt sig og sagði að móður hennar 

hafi enn og aftur kallað hana brussu. „Þú ert alltaf sama óhemjan“.  

Hrólfur sagðist hafa átt erfitt með náin tengsl og ekki stofnað fjölskyldu, hefur aðeins 

verið í frekar stuttum og erfiðum samböndum. Hann saknar þess að eiga ekki konu og börn. 

Sjálfsmatið var lágt og honum finnst hann alltaf þurfa að sanna sig til að verða samþykktur.  

Það voru gerðar miklar kröfur til hans varðandi menntun í æsku. Hrólfur var góður námsmaður 

en þóttu þó þessar væntingar heldu íþyngjandi.  Hann bjó við miklar aðfinnslur stúpföður. „Þú 

hefur ekkert verksvit drengur“ var eitt af því sem hann fékk að heyra, hugmyndin um að hann 

gæti ekki gert hlutina almennilega en mikillar vinnu var krafist af honum í æsku. Þessar 

aðfinnslur telur hann hafa átt þátt í að móta sjálfsmynd hans á fullorðinsárum, finnst hann ekki 

nógu góður, vera minna virði en aðrir.  

Helgu og Stefáni, sem bæði eru um sextugt, var tíðrætt um mikið vinnuálag og í sama 

streng tók Erla sem er rúmlega sjötug, sagðist hafa þurft að vinna mjög mikið bæði við að passa 

börn og sinna heimilisstörfum meðal annars. Þau eru öll að kljást við stoðkerfisvandamál sem 
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þau segja að rekja megi að miklu leyti til of mikils vinnuálags á þau sem börn. Stefán sagðist 

hafa reynt allt til þess að verða samþykktur og fá viðurkenningu, meðal annars með því að 

leggja hart að sér.  

 

Ég var alltaf að leita að viðurkenningu með því að ganga fram af mér líkamlega 

í vinnu, reyna að gera hluti eins vel og ég gat og eins fljótt og ég gat og helst 

miklu meira en ég átti að gera.  

 

Þau voru fleiri sem minnast þess að finnast þau þurfa að gera eitthvað og verða eitthvað meira 

til þess að skipta máli. Anna sagði frá hvernig henni fannst hún alltaf þurfa að mennta sig meira 

og gera eitthvað meira til þess að upplifa sig meira virði og til þess að laga líðan sína. Hún fór 

til markþjálfa sem spurði hana hvers vegna hún ætlaði að klára þriðju mastersgráðuna, hvert 

væri markmiðið með þeirri gráðu. Það varð til þess að hún hugsaði sinn gang og komst að því 

að það hafði ekkert í för með sér annað en meira álag en ekki meiri atvinnumöguleika né 

annað, enda er Anna nú þegar vel menntuð með tvær mastersgráður auk annarrar 

starfsmenntunar. 

 Áslákur sagði einnig frá hvernig hann átti til að hella sér í vinnu á fullorðinsárum, gerði 

margt og mikið af því til þess að öðlast virðingu og eftirtekt. Hann sagðist hafa verið 

frumkvöðull á ýmsum sviðum sem tengdust tölvum og fleiru og lagði oft mikla vinnu á sig og 

fór ótroðnar slóðir, en hefur yfirleitt ekki notið ávaxtanna sem skyldi.  

4.2.2 Andleg vanlíðan  

Í viðtölunum eru geðraskanir af ýmsum toga áberandi. Algengastar virðast kvíði og þunglyndi 

þó margar aðrar raskanir hafi verið nefndar. Má þar helst nefna áfallastreituröskun (PTSD) og 

einnig kom fram hjá Hilmari að hann hefði verið greindur með króníska eða flókna 

áfallastreituröskun (CPTSD), einnig voru nefnd geðhvörf og persónuleikaraskanir ásamt 

hvatvísi, ofvirkni og ADHD sem er taugaþroskaröskun.  

Hilmar sagðist fyrst og fremst vera að glíma við þessa krónísku eða áfallastreituröskun 

núna og er í endurhæfingu eftir að hafa veikst það mikið að hann íhugaði sjálfsvíg.  

Hilmar hefur leitað margra leiða til hjálpar vegna andlegrar vanlíðunar og lesið sér 

einnig vel til. Hann útskýrði til dæmis vel muninn á því sem er kallað áfallastreituröskun (PTSD) 

og flókinni eða krónískri áfallatreituröskun (CPTSD). Hann segir muninn ekki ýkja flókinn heldur 

sé um að ræða PTSD þegar fólk fær eitt eða fá afmörkuð áföll eins og til dæmis slys. En CPTSD 
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eigi aftur við þá sem verða fyrir endurteknu ofbeldi eða áföllum og ná ekki að vinna úr 

afleiðingunum, það er sársaukanum sem því fylgi. Þaf af leiðandi geta veikindin orðið krónísk 

og lífshættuleg ef ekkert er að gert.  

Hilmar hafði lent í miklum þrengingum eftir slæm samskipti við seinni eiginkonu og það 

„triggeraði“ áfallastreituröskunina og sársaukann sem hann hafði glímt við frá æsku, svo hann 

varð alvarlega veikur. Hann missti allt, húsnæðið, bílinn, vinnuna og fjárhagurinn kominn í rúst 

eins og hann orðaði það. Hann fékk herbergi úti í bæ sem hann missti einnig. Hann var orðinn 

mjög veikur andlega, kominn með ofsakvíða og mikið þunglyndi og vonleysi. Hann sagðist hafa 

skrifað í einhverri örvæntingu skilaboð á facebook sem gerði það að verkum að fólk sem hann 

þekkti var farið að spyrja hvort eitthvað væri að. Hann var svo heppinn að skilaboðin náðu til 

vinkonu sem hjálpaði honum.  

 

Gömul vinkona úr háskólanum hafði samband og bauð mér íbúð í mánuð eða 

þar um bil. Ég þáði það með þökkum og þurfti að borga eitthvað lítilræði fyrir. 

En þarna háði ég mikla baráttu, var með svo mikinn ofsakvíða. Ég fór í 

„blackout“ og kvíðaköstin voru orðin svo heiftarleg, þau voru orðin nokkur á 

dag. Ég treysti mér ekki orðið út, síðasta hálfa mánuðinn lokaði ég mig af, fór 

ekki út.  

 

4.2.3 „Ég var líklega ofvirk“ 

Margir viðmælendanna nefna athyglisbrest með og án ofvirkni eða hvatvísi. Nokkur þeirra 

fengu greiningu en önnur töldu sig hafa þessar raskanir. Helga sagðist hafa verið greind ofvirk 

um fertugt, „sem skýrir kannski eitthvað af þessum meiðslum,“ en hún fékk oft að heyra að 

hún væri fyrirferðarmikil. 

 

Þetta var fyrst og fremst að það var svo mikill kraftur í mér að ég bara 

framkvæmi án þess að hugsa [...] ég er alveg dæmigerð ADHD slysa [...] ég er 

ennþá að slasa mig sko. 

 

Sigþór fékk ADD (athyglisbrestur án ofvirkni) greiningu og Lára sagðist líklega vera með ADHD 

og mikla hvatvísi. Hugrún sagðist hafa verið ofvirk og kemur ofvirkni oft upp í flestum 

viðtalanna. Auk þess nefndi Hugrún að hún hafi sennilega verið með ADHD, „svona hvatvíst 

barn“ eins og hún sagði.  
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4.2.4 Vímuefnaneysla 

Nokkrir viðmælendur glíma við eða hafa glímt við áfengis- og vímuefnafíkn, þó einkum 

karlmennirnir en þeir eiga allir sögu um misnotkun áfengis eða annarra vímugjafa. Þeir byrjuðu 

ungir að drekka áfengi og leituðu sumir þeirra einnig í aðra vímugjafa eins og til dæmis 

kannabis. Þeir leituðu sér allir meðferðar við áfengis- og vímuefnavanda nema sá yngsti en 

hann hefur íhugað það. Aðeins tvær af konunum töluðu um áfengis- eða vímuefnaneyslu sem 

vandamál. Anna sagðist stundum neyta áfengis óhóflega og kom eitt sinn afar drukkin heim 

og taldi sonur hennar að hún væri alvarlega veik og hringdi á sjúkrabíl. Þegar í ljós kom að hún 

var svona ofurölvi, spurði hann hvort henni liði svona út af móður hennar og erfiðu æskunnar. 

Börn Önnu hafa ekki hitt ömmu sína því amma þeirra lokar sig af og vill ekki hitta neinn í 

fjölskyldunni. Anna hefur ekki viljað deila nema broti af bernskureynslunni með börnum sínum 

eða öðrum í fjölskyldu.  

Lára, sem er sú næstyngsta af viðmælendunum, á sögu um mikla vímuefnaneyslu en 

var á leið í langa vímuefnameðferð þegar síðasta viðtalið við hana var tekið. Ég tók þrjú viðtöl 

við Láru en hún var undir miklum áhrifum vímuefna í fyrsta viðtalinu, stóð upp ótt og títt og 

æddi um, en ég er svo sem ekki óvön að sjá hana í þessu ástandi því hún tengdist fjölskyldunni 

um tíma fyrir nokkrum árum. Ég tók svo tvö styttri viðtöl við hana síðar og var hún þá mun 

rólegri en saga hennar var sú sama og hún var sjálfri sér samkvæm í öllum viðtölunum, hvort 

sem hún var undir áhrifum eða ekki.  

Hún fór einna verst út úr afleiðingum LSD neyslu en hún fékk mjög sterkan skammt 

sem hún hlaut skaða af sem enn hefur ekki gengið að fullu til baka. Hún var á gjörgæslu í nokkra 

daga. Hérna verður vitnað í læknabréf sem hún afhenti mér en þar er heimilislæknir hennar 

og fjölskyldunnar að reyna að greiða götu hennar inn á geðdeild. Læknirinn sendi bréf til 

geðdeildar fyrri hluta sumars 2016.  

 

Skv. samtali mínu við göngudeild geðdeildar er „Lára“ í mjög alvarlegri 

geðrænni kreppu, tengist neyslu kannabis, örvandi efna, lyf sem keypt eru á 

„underground“ markaði og var henni byrlað LSD, það er gefið á fölskum 

forsendum ofurskammtur af efninu í nóvember 2015. Hún sagði eitthvað hafa 

brenglast í hugsanakerfi sínu og það sé ekki gengið yfir. Fær mikla vanlíðan, 

festist í kvíða og örvæntingarköstum og er mikið ólík sjálfri sér. Hún hefur 

fengið „construeraðar“ hugmyndir um lífslok, sjálfsvígsþankar og jafnvel 

hugsanir um að skaða aðra. Hún er hrædd við ofbeldishneigð sína og hvatvísi 

og er í algjörri uppgjöf varðandi geðsveiflur sínar og neyslu sem hún hefur misst 
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fullkomlega stjórn á. Hún áttar sig á að hún þurfi mikla hjálp og langtíma 

batavinnu Segist reiðubúin að ganga að skilyrðum geðdeildar LSH, líf sitt sé í 

hættu, hangi á bláþræði.  

 

Læknir Láru óskar því eftir hjálp geðdeildar vegna þessa alvarlega geðræna ástands hennar. 

Það er skemmst frá því að segja að hún var í nokkra daga á fjölkvilladeild LSH. Hún fór svo í 

meðferð að Vogi og fékk að vera þar ögn lengur en venja er. Síðan átti hún að fara í 

framhaldsmeðferð en fékk helgarleyfi í millitíðinnni. Lára var edrú og bjartsýn á framtíðina, 

hlakkaði til að fara í framhaldsmeðferðina og eignast betra líf. Hún átti kærasta á þessum tíma 

sem er mun eldri en hún og var sá einnig í óreglu. Í helgarleyfinu beitti hann hana miklu ofbeldi 

og óttaðist Lára um líf sitt í þeirri árás. Hún komst út við illan leik frá þessum manni en 

framhaldsmeðferðarstaðurinn gat ekki veitt henni hjálp vegna áfallsins en hún var eins og 

gefur að skilja í miklu áfalli og var auk þess illa útlítandi eftir barsmíðar.  

 Meðferðaraðilar höfðu ekki burði til að sinna þessari ungu konu sem var edrú og tilbúin 

í meðferð en þurfti hjálp vegna áfallsins. Henni var ráðlagt að fara og leita hjápar við áfallinu 

og koma síðar í áfengismeðferðina. Það gekk ekki vel, komið var nærri jólum og Lára hafði ekki 

í mörg hús að venda, illa farin eftir kverkatök og barsmíðar og auk þess mjög tætt andlega. 

Hún fór því aftur í vímuefnaneyslu og neyslan jókst til muna og vandinn þar með einnig.  

Hilmar sagði áfengisneyslu sína hafa að miklu leyti tengst félagsskapnum í kringum 

íþróttirnar, menn héldu upp á góðan árangur með því að skvetta í sig. Hann var farinn að 

drekka mikið og eiginlega ótæpilega og fór í áfengismeðferð um tvítugt. Sigþór misnotaði 

einnig áfengi og fleiri vímugjafa frá unga aldri. Hann var farinn að drekka illa og það var farið 

að valda honum miklum vandræðum. Hrólfur fór líka snemma að drekka áfengi, um 13 ára 

aldur eða svo og drakk nokkuð illa öll unglingsárin en hætti að drekka á þrítugsaldri. Þeir Hilmar 

og Sigþór hafa verið edrú núna í mörg ár og alveg haldið sig frá áfengis- og vímuefnaneyslu. 

Hrólfur smakkar áfengi stöku sinnum en hann sagði að ekki sé um neinn áfengisvanda að ræða 

lengur. Patrekur er hins vegar í mikilli vímuefnaneyslu og það mörgum tegundum. Hann er ekki 

tilbúinn að fara í meðferð eins og er en hefur þó íhugað það. Stefán hefur farið í meðferðir og 

hætt í neyslu í þó nokkurn tíma en á það til að drekka áfengi af og til við mismikla hrifingu 

nærstaddra.  
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4.2.5 Meðvirkni og óljós mörk 

Meðvirkni kemur fram í mörgum viðtalanna. Bæði Hrólfur og Áslákur hafa unnið mikla 12 

spora vinnu í nokkrum samtökum. Áslákur benti á fjölmörg tilvik þar sem stjórnsemi og önnur 

einkenni meðvirkni voru greinileg á heimili hans, bæði á milli foreldranna og gagnvart honum 

sjálfum. Hann sagði að mikið ósamkomulag og rifrildi hefði verið á milli foreldranna en ekki 

mikil áfengisneysla: „Hún drakk aðeins en hann er meira svona eins og alki á hnefanum”. Oft 

var heiftarlegt rifrildi og var ekki vel séð að hann stæði með föður sínum eða tæki undir orð 

hans burtséð hvort hann væri sammála honum eða ekki.  

 

Það þýddi ekki fyrir mig að vera ósammála henni, það er ekki í boði að vera 

ósammála henni. Það var ekki um að ræða kynferðislegt ofbeldi en ég var … Ég 

kom í staðinn fyrir það sem hún hefði átt að fá í sambandi. Afleysing sem besti 

vinur hvort sem mér líkaði betur eða verr. Það var það sem hafði mótandi áhrif 

á mig, ekki spurning um hvað mér finnst, annað hvort uppfyllir þú mínar þarfir 

eða ….. þá missi ég mömmu mína. 

 

Áslákur óttaðist mjög að missa kjörmóður sína líka eins og hann missti blóðmóður sína, 

eða fékk ekki að vera hjá henni öllu heldur. Þetta gerði það að verkum að hann lagði 

mikið kapp á að þóknast henni og halda friðinn.  

4.2.6 Sjálfsvígshugsanir og sjálfsvígstilraunir 

Nokkrir af viðmælendunum sögðu frá sjálfsvígshugsunum og nokkrir reyndu að taka eigið líf 

og áttu flestir fleiri en eina tilraun að baki. Sjálfsvígstilraunir voru mun meira áberandi hjá 

karlkyns þátttakendum rannsóknarinnar en yngsta konan í viðmælendahópnum á einnig tvær 

tilraunir að baki og tíðar sjálfsvígshugsanir.  

Sigþór lýsti fyrir mér fyrri sjálfsvígstilraun sinni en hann hafði misst vonina eftir að hafa 

tapað öllu, var gjaldþrota og heimilislaus.  

 

Ég sökk bara enn meira og reyndi að fyrirfara mér sko.... í raun og veru stoppaði 

á síðustu stundu, ég ætlaði að hengja mig sko.. ég var búinn að binda snöruna 

og ætlaði að klára þetta. Ég hugsaði með mér að kannski væri best að fara með 

einhver falleg orð áður en ég gerði þetta. Ég var með Nýja testamentið í 

vasanum .. þú veist þetta var fyrir framan Kjarvalsstaði. Ég opnaði bókina og 

það sem stóð fyrir framan mig bjargaði lífi mínu [...] man ekki nákvæmlega en 

eitthvað á þessa leið: Fyrst ég sé um fugla himinsins sem hvorki sá í hlöður... af 

hverju ætti ég ekki að sjá um þig?  
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Sigþór vitnar hérna í texta úr Matteusar guðspalli 6:26-31: „Lítið til fugla himinsins. Hvorki sá 

þeir né uppskera né safna í hlöður og faðir yðar himneskur fæðir þá. Eruð þér ekki miklu fremri 

þeim?“ Innihald þessara orða hafði þau áhrif að hann staldraði við: 

 

Þetta varð til þess að ég ætlaði að lifa einn dag í viðbót. Daginn eftir hitti ég 

mann sem bauð mér að búa hjá sér. Ég var í hálft ár á sófanum hjá honum.  

 

Með þessari sögu lýsti Sigþór örvæntingunni og að hans sögn var meginástæðan fyrir 

hremmingum hans fjárhagserfiðleikar og heimilisleysi en það er því miður veruleiki margra og 

ætti að vera umhugsunarvert hvort bjarga mætti fleiri mannslífum með því að gefa von og 

möguleika á að fá aðstoð. Það var svo fyrir um það bil fimm árum sem Sigþór missti aftur trúna 

á lífið en það var eftir skilnað. Hann sagðist hafa misst tökin og glímt við mikið þunglyndi og 

því hafi eiginkonan gefist upp og flutt út með börnin. Hann ákvað því í annað sinn að taka eigið 

líf en sendi smáskilaboð til konunnar og kvaddi hana og bað hana að hugsa vel um syni þeirra.  

 

Þá í rauninni bjargaði lögreglan mér sko [...] Ég fór inn í herbergi og kveikti á 

gaskút og ætlaði að kála mér, lagðist upp í rúm og svo einhverjum mínútum ég 

veit ekki seinna þá vaknaði ég við það að lögreglan var að berja á hurðina og 

gluggana og þeir keyrðu svo með mig niður á geðdeild. 

 

Sigþór sagðist hafa fengið aðstoð á geðdeild en hann hefur barist við þunglyndi og kvíða og 

var greindur með ADD (Athyglisbrestur án ofvirkni). Hann er óvinnufær vegna þessa, segist 

hafa fengið stundum svo lamandi kvíða að hann geti ekki hreyft sig. 

 Patrekur sagði frá einni sjálfvígstilraun: „Hef sko aldrei viljað deyja eða þannig“, en 

sagði ennfremur að hann hefði verið í mikilli maníu og hrapið hefði verið mjög harkarlegt [...] 

„ég tók nærri heilt box af róandi töflum og hneig svo niður og það var einhver sem hringdi á 

sjúkrabíl“. 

Hilmar hafði greint frá miklum og erfiðum kvíðaköstum og áfallastsreituröskun. Hann 

sagði að kvíðaköstin hefðu verið orðin svo óbærileg að hann hefði verið farinn að íhuga 

sjálfsvíg en hugsaði til barnanna sinna og það stoppaði hann af í bili en það munaði oft litlu.  

Eina nóttina var ég bara algjörlega komin að því, munaði litlu. Það sem kannski 

hjálpaði var að ég var að reyna að finna aðferð þar sem ég myndi ekki meiða 

mig, fáránlegt, „googlaði“ það meira að segja. Ég fékk enn eitt kastið og það 
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var svo ógeðslegt, ég hélt engu niðri, með svo miklar höfuðkvalir, þetta stóð 

yfir í hálfan sólarhring, var með heitan og kaldan svita, ég gat ekki hreyft mig í 

sólarhring á eftir. Ég hugsaði bara að ég gæti þetta ekki aftur og það væri bara 

það besta fyrir börnin mín að ég færi. Tók ákvörðun um það og þá leið mér 

aðeins betur eftir að ég tók þessa ákvörðun ég sankaði að mér lyfjum, en ég er 

ekki mikill lyfjakarl.  

 

Hilmar sagði frá því að daginn sem hann ætlaði að framkvæma þetta þá komu skilaboð frá  

konunni sem lánaði honum íbúðina. Hún spurði hann hvað væri í gangi, það er eitthvað að, 

það heyrist ekkert í þér, hugsaðu um börnin, eða eitthvað á þá leið skrifaði hún.  

 

Ég hrökk í kút og henti símanum frá mér, bara svona eins og ég hefði verið 

staðinn að verki. Bíddu, hvernig vissi hún af þessu? Þarna fór bara eitthvað af 

stað. Það var nefnilega þannig að þegar ég skildi fyrir nokkrum árum þá hitti ég 

sálfræðing, svona skilnaðarsálfræðing ætlaði að vanda mig svo mikið og var 

með númerið hans í símanum. Algjör tilviljun, ég trúi nú samt ekki á tilviljanir. 

Þarna var það í símanum og í þessu fári mínu hringi ég í hann og veit bara ekki 

fyrr en ég er þarna hjá honum og hann hélt mér bara inni jafnlengi og þurfti til 

að róa mig niður. Hann sagði „Hilmar“, þú ert veikur og þetta varð til þess að 

ég áttaði mig og það varð ekkert úr því sem ég hafði ætlað mér að gera.  

 

Stefán hefur gert nokkrar sjálfsvígstilraunir, hann lýsti einni þeirra á eftirfarandi hátt en hann 

sagði að þarna hefði honum virkilega verið alvara, þetta átti að takast núna, en til allrar 

hamingju var þessi tilraun sem aðrar án tilætlaðs árangurs. Upphafið að þessari atburðarás var 

sú að hann hafði orðið fyrir líkamsárás af hendi sonar sambýliskonu sinnar. Sá var dæmdur 

afbrotamaður og nýlega kominn úr fangelsi. Stefán sagði að hann hefði verið í mikilli stera- og 

vímuefnaneyslu. Stefán bjó þá með móður hans og börnum hennar í góðu húsi sem tengdist 

atvinnu, hvar hann var yfirmaður og daglegt líf gekk vel að hans sögn þar til sonur konunnar 

ryðst inn í húsið og ræðst á hann með fyrrgreindum afleiðingum. Þetta varð Stefáni um megn, 

erfitt var að kæra því afleiðingar hefðu getað að hans mati orðið enn verri. Hann ákvað þvi að 

besta lausnin væri að taka eigið líf. 

 

Ég keyrði ég á 80 kílómetra hraða, viljandi á brúarstólpa í Hvalfirði. Ég 

hálsbrotnaði, braut andlitið, þrjú rifbein og tognaði illa í baki. Var að sjálfsögðu 

ekki í bílbelti.  

 



62 

 

Stefán fór á milli landa í leit að betra lífi. Hann hélt í vonina um að nú færi þetta allt að verða 

betra. Hann kynntist konu í gegnum netið og fór til Bandaríkjnna að hitta hana og hófu þau 

sambúð fljótlega. Hún var ólöglegur innflytjandi frá Venezuela þannig að hann mætti sem 

bjargvættur með græna kortið og hamingjan sveif í loftinu. Þau byggðu upp heimili og hann 

gekk yngri dóttur konunnar í föðurstað. Síðar vildi konan svo taka sig upp og flytja til annars 

fylkis þar sem eldri dóttir hennar bjó og úr því varð. En það fór ýmislegt á annan veg en búist 

var við.  

Er liðnir voru um það bil fimm mánuðir af því að eiga hvergi heima og vera 

alfarið upp á líknarstofnanir kominn, fór ég að missa alla von og áhuga fyrir 

lífinu almennt. Aldrei hefði mér dottið í hug að ég ætti eftir að hirða upp 

hálfreykta sígarettustubba sem fundust hér og þar. [...] Staðan virtist vonlaus 

og flestir sem ég umgekkst höfðu verið „á götunni“ árum saman. Í Ameríku 

virka hlutirnir þannig, að ef maður hefur ekki lögheimili, er ómögulegt að fá 

vinnu og ef ekki er um neina innkomu að ræða, er vonlaust að leigja sér 

samastað. Því var engin leið út úr ástandinu og ég gat ekki hugsað mér að lifa 

svona til æviloka [...]. Einn daginn, fékk ég viðtal hjá lækni sem kom auga á 

geðræn vandamál mín. Hefði ég hitt hana um fjörutíu árum áður, hefði líf mitt 

sjálfsagt verið um margt öðruvísi. Hún vildi meina að ég væri haldinn bi-polar 

syndrome, sem mér skilst að heiti á íslensku geðhvarfasýki. Hún setti mig á lyf 

sem aðallega voru ætluð flogaveikum – og viti menn! Líðan mín tók að 

snarbreytast til hins betra. Ég datt þó enn í þunglyndi annað slagið, ráfandi um 

göturnar, alslaus og vonlaus. Greining konunnar var eigi að síður röng. Ég er 

haldinn áfallstreituröskun og löngu hættur að taka þessi lyf. Besta meðferð fyrir 

mig hefur reynst að umgangast dýr og þá sérstaklega að eiga góðan hund og 

að búa í hlýju loftslagi, sem lengst i burtu frá þeim stöðum sem vekja upp gömlu 

minningarnar. 

 

Á meðan á þessu stóð, rétti eiginkonan honum einu sinni tíu dollara seðil þegar þau höfðu 

ákveðið að hittast. Þau höfðu verið í smá sambandi í gegnum tölvupóst og komst hann að því 

að hún hefði skroppið í skemmtiferð til Venezuela, keypt sér fín húsgögn og bíl. Þær 

mæðgurnar hefðu leigt sér íbúð og lifðu í vellystingum, á meðan eiginmaðurinn átti ekki einu 

sinni fötin sem hann gekk í.  

 

Fyrir þennan seðil, fór ég í vínbúð og ákvað að hella mig fullan. […] Fór síðan á 

mjög afvikinn stað nálægt brú nokkurri, tók allar töflurnar mínar og skolaði 

þeim niður með restinni af áfenginu sem ég átti. Þetta var gríðarlegt magn og 

ég var ákveðinn í að láta það takast að kveðja þennan heim. Fljótlega leið ég út 



63 

 

af og lá þarna í nokkra sólarhringa, uns einhver fann mig, sem var á ferð á 

reiðhjóli um svæðið. Hann fékkst ekkert um það fyrsta daginn og hélt að ég 

væri bara fyllibytta sem væri að sofa úr sér. En þegar ég var enn þarna daginn 

eftir, kom hann alveg upp á mér og sá að ég var allur útataður í niðurgangi og 

ælu og hringdi á sjúkrabíl. Ég lá í dái í nokkra daga á sjúkrahúsinu og þegar ég 

vaknaði tóku ofskynjanir við. 

 

4.2.7 Líkamlegir sjúkdómar og kvillar 

Auk geðraskana glíma margir viðmælendanna við verkjavanda, vefjagigt og fleiri vandamál í 

stoðkerfi, auk annarra líkamlegra sjúkdóma og kvilla. Vefjagigt kemur oft upp í viðtölunum, 

sérstaklega tala Erla og Stefán um hvað vefjagigtin hái þeim mikið. Stefán fékk einnig 

krabbamein og marga aðra sjúkdóma eins og þrálátar sýkingar, astma og fleira. Erla hefur 

einnig fengið krabbamein og var auk þess greind með hjartasjúkdóm nú fyrir stuttu. Fjögur 

systkini hennar hafa einnig fengið krabbamein og eitt fékk hjartasjúkdóm. Hún sagði að þau 

væru öll veik systkinin og tvö væru nú látin og það langt fyrir aldur fram. Bæði Helga og Erla 

nefndu endurteknar sýkingar sem þær fengu. Erla var með þrálátar sýkingar sem barn og segist 

hún hafa verið rúmliggjandi nær heilan vetur þegar hún var táningur en sagði það hafa verið í 

kjölfar kynferðislegs ofbeldis.  

Þegar Helga lítur til baka og skoðar afleiðingar erfiðu bernskunnar þá segist hún vera 

sárust yfir heilsuleysinu, hvernig heilsan hefur smám saman gefið sig. 

 

Ég er búin að vera síðan hún mamma dó, þá var ég byrjuð að veikjast [...] 

ónæmiskerfið bara gaf sig [...] Ég var alltaf með sýkingar í sinusum, alltaf með 

lungnabólgu og hita. Ég búin að fara í aðgerð eftir aðgerð...... þar á meðal 

bakflæðisaðgerð og fleira. 

 

Þegar Stefán var 14 ára fór hann til læknis sem varð undrandi á hversu mikla vöðvabólgu hann 

var með en vinnuálagið var meira en Stéfán þoldi. Hann sagðist áður hafa farið til læknis um 

12 ára aldur því magasýrurnar voru farnar úr skorðum eins og hann orðaði það. Hann sagði 

ennfremur: 

Ásamt því taka lyf við því og síðan var ég látinn á librium vegna þess bæði að 

koma frá brotnu heimili og eins afleiðingar þess sem hafði verið og lifði enn við, 

það tók ekkert betra við fyrir utan það var engin drykkja, stjúpi drakk ekki og 
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hann reykti ekki en hann var brjálaður í skapinu og afbrýðisemin mikil og 

duttlungarnir.  

 

Eftir að Stefán vaknaði úr dái eftir sjálfsvígstilraunina þegar hjólreiðamaðurinn fann hann þá 

voru tekin ýmis sýni og hann rannsakaður á sjúkrahúsinu, en þar lá hann í nokkra daga. 

 

Þegar það gerðist, þurfti að nánast kenna mér að ganga á ný, ég hafði ekkert 

jafnvægi, var mjög máttfarinn, svimaði mikið og var endalaust á hausnum út í 

hornum ef mér var sleppt. Áður en ég útskrifaðist sáu læknar ástæðu til að taka 

sneiðmynd af hálsi og höfði til að leita að hugsanlegum skemmdum í heila og 

fleira. Eitthvað virtist vera í hálsinum vinstra megin sem þeir vildu rannsaka 

nánar. Tekið var sýni og í ljós kom að ég var með krabbamein í eitlum og 

fundust fjögur æxli. Að hefja geisla- og lyfjameðferð var útilokað eins og staðan 

var, heimilislaus, einn og alls laus. 

 

Lífið sem ekki hafði leikið við Stefán fram að þessu varð nú enn strembnara. Hann var ekki bara 

heimilislaus í stórborg í Bandaríkjunum heldur kominn með krabbamein að auki og þurfti hann 

að fara í meðferð við því. Það var illframkvæmanlegt við þær aðstæður sem hann bjó við, því 

valið stóð um að gista í óhreinum gistiskýlum, undir brúm eða í einhverju skúmaskoti. 

Heilsugæslan eða sjúkrahúsið fyrrnefnda, aðstoðaði hann við að fá herbergi og sjúkrarúm í 

öðru skýli fyrir heimilislausa og því gat meðferðin hafist og var það mikill léttir fyrir Stefán. 

4.2.8 Félagsleg staða og samskipti 

Það kom fram í öllum viðtölunum að slæm samskipti hefðu verið í stórfjölskyldunum og eru í 

flestum tilvikum ennþá. Flestir viðmælendanna nefndu vandamál með samskipti sem voru oft 

lítil sem engin. Sögðu þau að fólkið talaði ekki saman í fjölskyldunni og ef einhver samskipti 

væru þá væru oft árekstrar. Sum þeirra reyndu að ræða ofbeldið sem þau urðu fyrir í æsku en 

hafa ekki fengið hljómgrunn, áfram þaggað því þetta er eitthvað sem fólk vildi ekki ræða.  

Erla nefndi að þegar hún vildi ræða við systur sína um kynferðisofbeldið sem hún varð 

fyrir þegar hún var fjögurra ára, hana langaði að vita meira um aðstæður og það sem átti sér 

stað á þessum tíma þar sem hún var svo ung. Systir hennar vildi ekki ræða um þetta og varð 

því ekki af frekari samræðum um málið. 
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Þegar ég spurði Helgu út í samskipti hennar innan stórfjölskyldunnar eins og til dæmis 

við systkini hennar þá sagði hún mér að þau talist ekki við eða samskiptin væru allavega af 

skornum skammti.  

Allt í háa lofti, bræður mínir eru alkóhólistar […] það var svo ofboðsleg reiði 

og biturleiki, hver í sínu horni […] þetta er ónýt fjölskylda. 

 

Ofbeldið hélt í sumum tilvikum áfram fram á fullorðinsár. Hugrún nefndi að hún yrði fyrir 

einelti í fjölskyldunni, sér væri kennt um ef eitthvað slettist upp á vinskapinn í fjölskyldunni og 

ef hún vogaði sér að nefna ofbeldið sem hún varð fyrir voru viðbrögðin ekki vinsamleg.  

Helga sagði frá því að foreldrar hennar hefðu haldið ofbeldinu áfram og meðal annars 

sagði hún: „Þau börðu mig með pönnu“, en þau leituðu mikið til hennar eftir að hún varð 

fullorðin og dvöldu stundum á heimili hennar. Hún sagði líka frá afar slæmum samskiptum 

foreldra sinna: „Þau voru alltaf að rífast og misbjóða hvort öðru“. 

Algengt var að ofbeldið og óreglan á heimilum viðmælandanna hafi verið svo vel falin 

að fáir ef nokkrir vissu af því eða leiddu það hjá sér til þess að þurfa ekki að aðhafast neitt sem 

myndi draga dilk á eftir sér. Hilmar sagði að það virtist sem enginn hefði vitað um ástandið á 

heimilinu eða allavega vill enginn kannast við það. 

Systur mínar segjast ekkert vita ekkert um þetta, það veit enginn neitt um þetta 

og þegar ég fór að opna mig núna um þetta ... þá bara um hvað ertu að tala og 

vertu helst ekki að tala um þetta og þarna. Ég held að pabbi hafi ekki einu sinni 

vitað af þessu. Þetta var algjör þöggun, ekkert talað um tilfinningar, hann 

náttúrlega var bara pínu hræddur við þennan hálfbróður minn. Pabbi var svona 

af þessum gamla skóla, mamma var meira inni í sér, náttúrlega alki en barðist 

bara á móti því einhvern vegin 

 

Nokkrir viðmælendanna nefna sektarkenndina yfir því að flytja í burtu af heimilinu og að erfitt 

hafi verið að skilja systkinin eftir í slæmu aðstæðunum. Eftir að Anna fór að búa með 

eiginmanni sínum sagðist hún lítið hafa farið inn á æskuheimilið en þar bjuggu áfram 

miðsystirin og móðir þeirra.  

Systir mín bjó alltof lengi þarna. Hennar ævi fór bara því miður mjög niður á við 

þegar ég fór að heiman. Þá sat hún ein í súpunni [...] Já ein en reyndar var hún 

komin með tekjur og gat keypt mat. En hún var svo skemmd eftir þetta að hún 

hafði ekki hugsun á hvorki að koma sér í burtu eða leita sér hjálpar eða neitt, 

hún var gjörsamlega ónýt eftir þetta. [...] hún fór að drekka á þessu tímabili og 
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var alltaf á kvöldin, hún var bara inni í herberginu okkar áfram og það var svo 

sorglegt til þess að vita.  

 

Lára nefndi líka hve erfitt hafi verið að vita af systrum sínum í óreglunni á heimilinu. Það voru 

því blendnar tilfinningar, þótti léttir að vera laus við lætin og óregluna en hafði þó sektarkennd 

yfir því að skilja þær eftir og einnig nefndi hún hve erfitt væri að sjá ástandið utan frá og jafnvel 

erfiðara en að vera í aðstæðunum. Í fyrrgreindu bréfi sem hún skrifaði til móður sinnar sagði 

hún ennfremur: 

Ég finn að eftir að ég flutti út er það erfiðara að horfa upp á ástandið heldur en 

að vera í ástandinu, þótt það sé gott að losna við öll lætin og stressið. Að horfa 

upp á Siggu og Ástu fastar í þessum sama vítahring og ég var föst í svo lengi er 

ömurlegt. Ég beið og beið eftir að ykkur myndi batna svo lífið yrði loksins gott 

en ég hélt ekki út lengur. 

 

Áslákur sagði frá andlegu ofbeldi sem kjörfaðir hans beitti hann og hélt áfram að beita. Faðir 

hans situr í óskiptu búi og ráðstafar eignum móður hans án þess að tala við þá bræður. Þeir 

vita ekki hvað varð af munum sem tilheyrðu móður þeirra. Sem dæmi um ráðríki og andlegt 

ofbeldi föður hans var ef einhver mótmælti honum eða var honum ekki sammála þá 

umhverfðist hann og sýndi sínar verstu hliðar. 

Þá fer pabbi sko í þremur setningum eða nokkrum orðum frá þessu og bara …. 

yfir í eld og brennistein, bara gargar og kallar mig öllum illum nöfnum, já alveg 

bara, já já, verður rosalega grimmur og bæði tónninn og orðin sem hann notaði 

voru meiðandi. Ég hélt eitt sinn á dóttur bróður míns þegar hann gerði þetta 

sko, en ég fann hvernig hún stífnaði upp og þá rifjaðist upp hvernig þetta virkaði 

á mig. 

 

Þarna sagðist hann hafa skynjað vanlíðanina sem hann upplifði sem barn í rifrildinu og reiði 

foreldranna.  

Ég skynjaði það þegar ég hélt á þessu barni og hvaða áhrif þetta hefur á börn 

og tengdi við mína fyrri reynslu.  

 

Rifrildi af þessu tagi voru algeng á heimili Ásláks, kjöforeldrar hans rifust bæði innbyrðis og 

létu einnig geðvonskuna bitna á sonunum svo lengi sem þeir muna. 
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Svona rifrildi yfirleitt endaði oft með því að hann fór út og sagðist ætla að drepa 

sig ... hann gerði það mjög oft sko, ætlar bara að drepa sig og fer. Þetta var 

þegar ég var yngri sko, þá þurfti ég að fara að sofa af því að ég átti að fara í 

skólann daginn eftir, þannig að semsagt ég á bara að fara að sofa áður en það 

kemur í ljós hvort pabbi drap sig eða ekki.  

 

Hugrún varð fyrir ofbeldi í sambúð með manni sem hún kynntist eftir að hún eignaðist fyrsta 

barnið sitt. Hún ólst upp við ofbeldi frá unga aldri, var send á unglingaheimili og var á götunni 

um tíma. Hún varð svo fyrir kynferðisofbeldi á sveitabæ þar sem hún dvaldi. Hún var svo send 

á unglingaheimili úti á landi og ber hún fólkinu sem þar vann vel söguna. Segir að hjónin þar 

hafi í raun bjargað lífi hennar. Þau studdu hana og hvöttu meðal annars til að fara í nám í 

fjölbrautarskóla. Hugrún var þó enn að burðast með afleiðingar andlegs, líkamlegs og 

kynferðislegs ofbeldis auk eineltis og útskúfunar frá fjölskyldu. En eins og svo oft vill verða 

rataði hún í samband með ofbeldisfullum manni en hún átti þá dóttur frá fyrra sambandi.  

 

Ástæðan fyrir því að ég hleypi þessum manni inn í líf mitt er að ég var 

augljóslega sú að ég var ekki búin að finna þessi mörk eða þú veist setja mig í 

eitthvað svona, þú veist ég náttúrulega bara. Í dag þá kæmi þessi, hann gæti 

ekki einu sinni átt eitt orð af samtali við mig, því að maður er alveg eða hvar 

var ég stödd þarna spyr maður sig bara, og af hverju var ég stödd þarna. Það er 

einfalt að svara því þegar þú ert vanrækt og beitt ofbeldi. Það er búið að reyna 

allt, jú þegar þú kemur inn í góðan kafla, en þú ert í vernduðu umhverfi eða 

þannig skilurðu og svo ferðu aftur út og færð aftur þú veist þetta ofbeldi og 

ferð aftur til baka. Allt sem ég var kannski búin að vinna upp fer allt til baka á 

þann stað að ég væri … 

 

Sambúðin byrjaði vel svona í fyrstu, allavega var ekkert sem hún greindi í fyrstu en þar sem að 

hún ólst upp við ofbeldi þá tók hún eiginlega ekki eftir neinu óeðlilegu í upphafi. En fór andlega 

ofbeldið að verða mun beira áberandi eftir því sem á leið.  

 

Hann byrjaði á að beita mig andlegu ofbeldi og endaði með því að hérna alveg 

misþyrma mér og berja mig það illa að ég missti meðvitund.  

 

Þega Stefán var á þrítugsaldri hafði hann náð betri tökum á lífinu og fór í matreiðslunám en í 

útskriftinni stóð hann einn innan um samnemendur sína sem voru með fangið fullt af gjöfum 

og umkringdir fjölskyldum sem fögnuðu með þeim.  



68 

 

Ég hringdi í móður mína morguninn eftir útskriftina og sagði henni að ég hefði 

verið að útskrifast úr Hótel- og veitingaskóla Íslands með fyrstu einkunn. Já það 

er einmitt það, svo mörg voru þau orð.  

 

Stefán sagði að það væri svo merkilegt að þrátt fyrir þessi erfiðu samskipti við móður sína og 

aðra þá elskaði hann móður sína og eftir að hún féll frá þá fannst honum hann ekki lengur hafa 

tengingu við Ísland.  

Að vera á götunni í Bandaríkjunum í krabbameinsmeðferð getur ekki verið óskastaða 

nokkurs manns. Það vildi svo til að Stefán komst á bókasafn og þannig í netsamband. Stefán 

fékk tölvupóst frá vinkonu sinni á Íslandi sem var farin að hafa áhyggjur af að hafa ekki heyrt í 

honum lengi. Hann svaraði póstinum og sagði henni farir sínar ekki sléttar. 

Hún hafði miklar áhyggjur af mér og margsinnis sendi hún mér vasapeninga og 

stundum vissi ég að hún ætti ekki mikið afgangs sjálf. Hún hafði lagt mikið á sig 

til að upphugsa leiðir fyrir mig út úr þessum ógöngum mínum og skipaði mér 

meðal annars að ganga frá skattaskýrslu og koma mér heim hið fyrsta. Stuttu 

eftir að ég gekk frá skattskýrslunni rafrænt, birtist drjúg upphæð á reikningnum 

mínum sem var önnur endurgreiðsla af tveimur frá skattayfirvöldum. Mig 

skortir orð til að lýsa gleði minni! Dagar mínir á götunni voru á enda. Nú gat ég 

komið mér vel fyrir og var farið að líða bærilega. Seinni greiðslan frá skattinum 

datt inn á reikninginn minn einn daginn og fjárhagsáhyggjur voru úr sögunni, í 

bili allavega. 

4.2.9 Skert tækifæri og brostnar vonir 

Eitt af því sem viðmælendur áttu flestir sameiginlegt voru skert tækifæri en fæstir þeirra áttu 

hefðbundna skólagöngu. Í raun var það aðeins einn viðmælandi sem fór strax í nám að loknu 

skyldunámi en það var fyrir hvatningu tengdaföður sem af því varð en ekki vegna stuðnings 

foreldra. Auk þess náði næstyngsti þátttakandinn að klára stúdentspróf 22 ára, datt út úr námi 

í eitt til tvö ár en dreif sig aftur af stað og náði stúdentsprófinu með góðum árangri. Nokkrir af 

viðmælendunum eru í námi eða kláruðu nám á fullorðinsárum. Þau tala flest um að hafa ekki 

haft tækifæri til þess að mennta sig eins og þau vildu og ríflega helmingur þátttakenda þiggur 

örorkubætur eða endurhæfingarlífeyri eða eru að bíða eftir samþykki fyrir slíku.  

Hanna segist ekki hafa þegið örorkubætur en sé oftast í tímabundnum störfum sem 

hún verður sér úti um en eru langt frá því að vera hennar draumastörf. Hún telur fjárhagsstöðu 

sína bága eins og flest hinna sem ég talaði við. Nokkrir nefndu hversu mikið þau þurftu að 
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vinna frá blautu barnsbeini. Helga sagði að sem unglingur hafi hún unnið þau störf sem buðust 

í sveitarfélaginu. Þegar ég spurði hvort hún hefði farið í framhaldsskóla sagði hún mér að svo 

hefði ekki verið: „Það var ekki í boði fyrir okkur að fá að fara í skóla“. Hún menntaði sig eftir 

að hún varð fullorðin. En heilsan er að bila það mikið að hún getur ekki lengur unnið við það 

sem hún menntaði sig til: „Ég þarf að bíta í það súra epli að missa algjörlega heilsuna, 

algjörlega“. Hún segist hafa farið í gegnum mikil veikindi, aðgerðir og fleira. 

 

Ég varð ofboðslega veik […] eftir þessa aðgerð fer ég að fá svona kvíðaköst og 

þunglyndi […] skil ekkert í því hugsa með mér, ég er búin að alast upp við 

þennan djöfulgang […] Nú er allt í ró og spekt og af hverju er mér farið að líða 

svona illa akkúrat núna, nú ætti mér að vera batnað […] þá er mér ekkert 

batnað […] Þá eru þetta afleiðingarnar að þegar það fer að hægjast um hjá mér, 

ég get ekki lengur unnið í 14 klukkutíma á dag. 

 

Hún hugleiddi það af hverju þessi vanlíðan og heilsuleysi væru að dynja yfir núna á 

fullorðinsárum, hún búin að fara í aðgerð sem hún batt vonir við að myndu bæta líðan hennar. 

Hún leitaði hjálpar meðal annars við andlegri vanlíðan og fór meðal annars tvívegis inn á 

endurhæfingarstofnanir þess vegna: „Ég ætlaði nú aldeilis að taka á þessum kvíða og 

þunglyndi“ en allt kom fyrir ekki.  

 

Lára sagði frá því að hún hafi verið á leiðinni í háskólanám sem var stóri draumurinn og hún 

hafði hlakkað mikið til að byrja í náminu. 

 

Ég byrjaði að vinna á skammtímavistun fyrir fötluð börn. Ég vann þarna í 

næstum tvö ár, ég hætti í lok ágúst [...] og átti að mæta daginn eftir upp á 

Laugarvatn í íþrótta- og heilsufræði. Ég var búin að skrá mig og borga 

skólagjöldin, 70 þúsund er mikill peningur sem maður fær ekki til baka. Ég var 

búin að pakka og allt, ég var tilbúin til að fara en ég fór í partý og það partý var 

bara að klárast núna .... tæpum tveimur árum síðar. 

 

Það má skynja eftirsjá þegar hún segir frá þessum draumi sem ekki rættist en jafnframt er 

eitthvað sem segir mér að hún ætli sér að komast áfram, langtímameðferðin er að verða að 

veruleika og hún er einbeitt og ákveðin í að láta drauma sína rætast og sýna að það er hægt 

að rísa upp og lifa góðu lífi þrátt fyrir að hafa átt erfiða tíma. Hún ætlar að sýna og sanna fyrir 

sjálfri sér og öðrum, ekki síst fyrir úrtölufólki eins og starfsmönnum félagsþjónustunnar og 
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barnaverndarnefnda að þau höfðu ekki rétt fyrir sér þegar þau gáfu henni þau skilaboð að hún 

ætti litla möguleika vegna félagslegra aðstæðna og fortíðar sinnar.  

4.2.10 Stimplun og útskúfun 

Helga sagðist hafa fundið mikið fyrir fordómum og útskúfun frá samfélaginu en hún bjó í þorpi 

á landsbyggðinni. Sagði hún að þau systkinin hafi fengið að heyra það fá umhverfinu að 

foreldrar þeirra væru fyllibyttur og að mamma hennar kynni ekki að tala en mamma hennar 

var fötluð og talaði ekki eðlilega. Sama var uppi á tengingnum þegar hún ætlaði í ákveðið nám, 

þá var sagt við hana: „Við tökum ekki stútsbörn“. 

„Ég fann alla tíð fyrir útskúfun og stimplun,“ segir Stefán sem segist aldrei hafa fundið 

sig velkominn. Eftir að hann kom til Íslands með móður sinni, þá að verða níu ára, lagði hann 

sig fram um að læra íslensku og náði því á um ári og talaði málið reiprennandi til þess að falla 

nú betur inn í umhverfið og verða samþykktur. Hann lagði sig fram við alla vinnu en vinnuálag 

var talsvert á honum strax sem barni og öll unglingsárin og það launalaus vinna.  

Erla minnist þess að hafa orðið fyrir fordómum frá samfélaginu og einelti, sagði hún 

kennarana hafa gengið hvað harðast fram en hún var ein sjö systkina sammæðra.  

 

Ég held að það sé sameiginlegt með okkur öllum að við höfum orðið fyrir einelti 

og þá aðallega af kennurum. Við vorum frá drykkjuheimili og var heimilið einnig 

talið mjög róttækt. Ég hélt út í annan bekk, systir mín líka, bróðir minn hætti 12 

ára, tveir voru sendir á Jaðar held ég um 10 ára og 9 ára og systir mín hún var 

sko eiginlega flæmd úr skólanum af kennara af því að hún gleymdi einhverju 

þá sagði kennarinn að þetta væru helvítis fyllibyttur og kommúnistar.  

 

Erla fór svo aftur í skóla á fullorðinsárum og þá upplifði hún góða framkomu kennara  og henni 

gekk vel í náminu. „Ég þorði varla að trúa að það væri raunverulegt, þá voru bara almennilegir 

kennarar, ég hafði bara aldrei kynnst öðru eins”. 

4.2.11 Hjálpin var ekki auðsótt 

Ég spurði viðmælendur hvernig þeim hefði gengið að fá hjálp við afleiðingum ofbeldis og 

vanrækslu í æsku og nefndu þau nokkur að það hefði verið þrautaganga að finna hjálp við hæfi 

og lítið um hjálp nema geta greitt 10 til 15 þúsund fyrir sálfræðiþjónustu sem er ekki auðvelt 

fyrir tekjulága. Auk þess eru ekki allir meðferðaraðilar í stakk búnir að vinna með afleiðingar 

ofbeldis. Hanna gagnrýndi að hafa ekki geta lagst inn á geðdeild né farið í meðferð á borð við 
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vímuefnameðferðir þó hún hafi ekki ánetjast vímugjöfum en þá var hún að glíma við aðra fíkn, 

svokallaða ástar- og kynlífsfíkn en sú fíkn er ekki eins þekkt eða hefur ekki verið viðurkennd 

eins og vímuefnafíkn. Hún nýtti sér starfið í Stígamótum til að vinna úr afleiðingum 

kynferðisofbeldisins og sagði að það hefði verið hjálplegt en það var bara svo margt fleira sem 

hún þurfti að vinna úr og fannst henni hún ekki fá þá hjálp sem hún þurfti. Hún fór til dæmis 

tvisvar á bráðamóttöku geðdeildar. 

 

Já mér fannst mjög erfitt að fá hjálp á þessum tíma og mér fannst ég ekki koma 

að opnum dyrnum þarna. Ég fór til heimilislæknis ... mér fannst ég vera orðin 

þunglynd.... farin að gráta bara í tíma og ótíma og á mjög óhentugum stöðum, 

eins og í strætó og út í búð. 

 

Hún sagðist hafa fengið þunglyndislyf en enga aðra aðstoð var að fá eins og sálfræðiþjónustu 

eða innlögn á geðdeild eða samtalsmeðferð né annað nema hún borgaði fyrir en hún hafði 

ekki peninga til þess. 

Hugrún sagði að kennarinn hennar og kona hans hefðu bjargað sér því hún var mjög 

rótlaus eftir ofbeldið og útskúfunina í fjölskyldunni. Fannst hún hvergi passa inn og væri ekki 

velkomin. Henni fannst sem hún væri byrði fjölskyldunnar og var enn og aftur send á 

unglingaheimili úti á landi.  

 

Þannig að ég fer aftur til baka einfaldlega bara vegna þess að kennarinn minn 

sem var að kenna mér á þessu heimili, hann tók mig að sér af því að hann kom 

auga á þetta með þessi brengluðu samskipti á milli mín og foreldra minna. Ég 

bjó hjá þeim, honum og konunni hans í tvö ár. Þau hjálpuðu mér í gegnum 

fyrstu skrefin í fjölbrautarskóla, en þau eru bæði kennarar. Þau borguðu líka 

fyrir mig sálfræðitíma. 

 

Hugrún sagði að þau hefðu eiginlega verið henni sem foreldrar á þessum tíma. Hún sagðist 

eiga þeim margt að þakka og væri enn í vinasambandi við þau. Hugrún eignaðist svo fyrsta 

barnið sitt og var ein um tíma þar til hún kynntist manni. Þessi nýi kærasti kom ágætlega fram 

í fyrstu allavega að því er henni fannst en fljótlega fór að bera á andlegu ofbeldi. Þetta gekk 

svona í nokkra mánuði og síðar beitti hann hana grófu líkamlegu ofbeldi. Hún undrast mest að 

hún skyldi ekki hafa áttað sig á hvert stefndi. 
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Og hérna ég er ennþá að velta fyrir mér af hverju, með alla þessa vitneskju, ég 

lét þetta yfir mig ganga, bara af hverju? Í eitt skipti leitaði ég til foreldra minna 

og þá sagði pabbi minn við mig: „Af hverju ertu að láta hann berja þig?“ Eins og 

það hafi verið eitthvað val sem ég hef. Ég komst ekki út úr þessu, bara komst 

ekki út úr þessu án hjálpar, það var bara þannig, hann var bara „stalker“ og 

hann elti mig þú veist. 

 

Enn og aftur upplifði hún höfnun fjölskyldunnar þegar hún reyndi að leita hjálpar vegna 

ofbeldis kærastans.  

Þau nefndu eiginlega öll að erfitt hefði verið að fá aðstoð við vanlíðan sinni. Þau vissu 

heldur oft ekki sjálf að þau væru að glíma við afleiðingar ofbeldis og hvað þá læknar eða annað 

heilbrigðisstarfsfólk því þau voru ekki spurð og þau áttuðu sig ekki á að segja frá því eða fengu 

ekki áheyrn. Þegar umræða um ofbeldi fór að færast í aukana í fjölmiðlum og annars staðar 

fóru þau að átta sig betur á hvað gengi að þeim og hvers vegna þeim liði svona og hvers vegna 

sambandið við fjölskyldu væri oft á tíðum svo erfitt. En fæst af þeim hafa leitað til samtaka 

sem sérstaklega vinna með afleiðingar ofbeldis enda eru þau frekar nýleg nema Stígamót en 

þangað fóru tvær af konunum vegna afleiðinga kynferðisofbeldis. En eftir sem áður fannst 

þeim þjónusta ekki aðgengileg fyrir afleiðingar annars ofbeldis og vanrækslu.  

4.3 Traust til yfirvalda 

4.3.1 Lögregla 

Lögregla gegnir veigamiklu hlutverki þegar kemur að ofbeldi en aðkoma lögreglu var ekki 

algeng í málum viðmælenda þessarar rannsóknar. Sigþór sagði frá hvernig lögreglan hefði 

líklega bjargað lífi hans þegar hann gerði seinni sjálfsvígstilraunina en þeir börðu á dyrnar hjá 

honum og komu honum á geðdeild.  

Nokkrir viðmælendanna sögðust ekki treysta lögreglu, hafa annað hvort orðið fyrir 

ofbeldi af hendi lögreglu eða orðið vitni að harkalegum handtökum. Einn viðmælenda sagðist 

hræðast lögreglu meira en nokkuð annað eftir að hafa séð handtökur föður hennar á 

heimilinu. „Þeir drógu hann svoleiðis á eftir sér“.  

Stefán sagði að lögreglan hefði einu sinni hirt hann drukkinn: „Þeir hentu mér inn í 

bílinn eins og þær væru með kartöflusekk í höndunum en ekki manneskju.“ 

Annar viðmælandi greindi frá því að hafa komist í kast við lögin og hefur hann sætt 

handtökum. Hann segist hafa verið meiddur mikið við handtökur og inni í fangaklefum þar sem 
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hann var handjárnaður og varnarlaus. Hann sagðist hafa orðið fyrir fólskulegum árásum 

lögreglumanna og ekki hafa fengið læknishjálp þrátt fyrir að hafa verið rifbeinsbrotinn og 

alblóðugur eftir lögreglumenn. Sem sönnunargögn á hann áverkaskýrslur en hann leitaði á 

slysadeild eftir að hann var laus úr haldi. Annað sem hann gagnrýnir mjög er að honum var 

meinað um að fá vatn að drekka, fékk hvorki vott né þurrt í að minnsta kosti um átta 

klukkustundir. Hann benti þó á að ekki væru allir svona en nokkrir hefðu gengið mjög hart 

fram. Hann segist alls ekki geta treyst lögreglunni og því sæi hann ekki tilgang í að óska hjálpar 

lögreglu ef eitthvað kæmi fyrir.  

Unga konan í rannsókninni hefur einnig verið handtekin. Hún segir farir sínar ekki 

sléttar í samskiptum við lögreglu. Hún sagðist ekki hafa fengið vatn, ekki fengið föt né neitt til 

að hylja sig en hún var klæðalítil þegar hún var handtekin. Hún hefur væntanlega verið í geðrofi 

en aðstoðar lögreglu var óskað þar sem ekki náðist samband við hana. Hún margbað um hjálp 

við að komast á geðdeild því hún sagðist vera veik en við því var ekki orðið.  

4.3.2 Barnaverndaryfirvöld 

Barnaverndaryfirvöld komu ekki oft við í sögu viðmælenda rannsóknarinnar. Helga sagði að 

skyldmenni hennar hefðu unnið í barnaverndarnefnd þar sem hún bjó úti á landi og það hefði 

kannski haft þau áhrif að ekki var aðhafst í málum fjölskyldunnar. Barnaverndarnefnd hefur 

komið að málum Sigþórs og systkina þar sem þau voru tekin af blóðforeldrum sínum. Í tilfelli 

Erlu voru einhver afskipti, allavega voru bræður hennar sendir á Jaðar og fleiri heimili. Lára 

sagði frá samskiptum við barnaverndaryfirvöld. Hún hefur ekki mikla trú á þeim yfirvöldum. 

Sagðist oft hafa fengið þau skilaboð frá þeim að hún ætti ekki mikla möguleika vegna aðstæðna 

hennar. Hún sagði frá heimsóknum þeirra á heimilið en auðvelt hefði verið að losa sig við þessa 

starfsmenn með því að gefa litlar sem engar upplýsingar.  

Síðar hafði Lára hins vegar samband við barnaverndaryfirvöld til að reyna að leita 

aðstoðar vegna foreldra sinna, hringdi til að spyrja hvað hún gæti gert og þótti starfsfólkinu 

ekki ástæða til að aðhafast þar sem móðir hennar beitti ekki líkamlegu ofbeldi. Sömu sögu var 

að segja ef hún hringdi á lögreglu þegar móðir hennar fór ölvuð í ökuferðir. Lára fékk ekki 

áheyrn þannig að móðir hennar hélt áfram að keyra út úr drukkin. Systur Láru voru dæmdar 

af foreldrunum þegar þær voru unglingar og var sú eldri að nálgast sjálfræðisaldur. Þær voru í 

fóstri um tíma innan stórfjölskyldunnar. Þegar Lára var 22ja ára leigði hún íbúð og stundaði 

bæði nám og vinnu. Yngsta systir hennar sem þá var orðin 16 ára bjó hjá henni og sótti Lára 
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um fjárhagslega aðstoð þar sem hún réði illa við að framfleyta þeim báðum. Hún sótti um að 

fá systur sína skráða í fóstur og fá meðlag með henni svo þær næðu endum saman og gætu 

báðar stundað nám. Hún fékk synjun að hennar sögn af því að hún fór í áfengismeðferð 

nokkum mánuðum áður. Lára taldi að myndi vinna með henni að fara í meðferðina þrátt fyrir 

að hafa ekki verið langt leidd í neyslu á þeim tíma, heldur vildi hún fyrirbyggja frekari vandamál 

með því að taka strax á málunum. Eftir meðferðina var hún í stöðugu sambandi við ráðgjafa 

SÁÁ og tók fulla ábyrgð á lífi sínu og yngri systur hennar. Láru fannst blóðugt að fá ekki stuðning 

og sagði hún í bréfi til Fjölskylduráðs bæjarins þar sem þær systur bjuggu að henni þætti mjög 

leiðinlegt að sjá hvernig kerfið hafnar þeim sem eru í raun og veru duglegir og vilja gera 

eitthvað í sínum málum. Hún sagðist engan veginn geta skilið ástæðu þess. Hún tiltók þá 

félagsráðgjafa sem hún hafði verið í sambandi við og þekktu mál fjölskyldunnar til margra ára 

og sagði hún að þessum starfsmönnum ætti því að vera vel ljóst hvernig staðan væri. Hún 

endaði bréf sitt á því að segja hversu erfitt henni þætti að skilja vinnuaðferðirnar og tilgang 

stofnunarinnar. „Ef þið hjálpið ekki fólki eins og okkur, hverjum hjálpið þið þá?“ 

4.4 Sprunga í orðræðunni 

Þegar Hönnu tókst að opna á kynferðisofbeldið innan fjölskyldunnar breyttist margt, það varð 

rof í orðræðunni. Hún sagði bróður sinn hafa komist að þessu áður en hún sagði móður sinni 

frá ofbeldinu. Þegar faðir hennar frétti af því hringdi hann í hana og að hennar sögn reyndi 

hann að hóta henni. 

 

Ég skal láta þig vita það.... hann spurði mig fyrst hvað margir eiga að fá að vita 

af þessu í fjölskyldunni […] ef mamma þín fær að komast að þessu þá get ég 

bara farið, látið mig hverfa. Fyrir mér var þetta bara hótun, annnað hvort var 

hann að fara að drepa sig eða af landi brott.  

 

Þarna bregst hún öðruvísi við en hún átti að sér og kom eiginlega sjálfri sér á óvart þegar hún 

svaraði honum og sagði: 

Ég veit ekkert hvað þú gerir en ég veit það bara í dag get ég ekki horft í augun 

á móður minni og hef ekki getað gert það í mörg ár og ég ætla ekki að lifa þannig 

lífi, restina af mínu lífi […] sko þangað til að þú getur viðurkennt og beðið mig 

fyrirgefningar þá á þetta eftir að verða eins og draugur á bakinu á þér.  
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Hún sagðist ekki vita hvaðan hún fékk þennan styrk, að geta allt í einu staðið uppi í hárinu á 

honum og þaggað niður í honum. Hún sagði einnig frá að þegar móðir hennar komst að þessu 

breyttist líðan hennar til muna, hún skildi við föður hennar og viðbrögðin voru allt önnur en 

Hanna hafði búist við. Líf Hönnu hefur nú tekið miklum breytingum til góðs. 

Í raun voru ekki aðrir þátttakendanna sem unnu markvisst með afleiðingar ofbeldisins 

eða „konfronteruðu“ gerendur sína. Þegar þau reyndu að ræða um ofbeldið var fátt um svör 

og yfirleitt þaggað í fæðingu. Stefán sagði þó að hann hefði náð að segja við móður sína stuttu 

áður en hún lést að hann hefði fyrirgefið henni og sagði hún það vera stór orð. Hann sagði að 

sér liði mun betur eftir á að hyggja að hafa náð að segja þetta við hana þrátt fyrir að þau hefðu 

aldrei talað um ofbeldið og framkomuna sem hann upplifði.  

 

4.5 Átakapunktar 

Átakapunktar í orðræðunni endurspegla valdatengslin. Gerendur í heimilisofbeldi eru oft 

nánasta fjölskylda þolenda, barnanna í þessu tilviki. Foreldravaldið er sterkt sem og vald eldri 

og sterkari systkina. Vald starfsfólks barnaheimila og skóla var og er mikið, börnin voru 

berskjölduð. Börnin eiga að hlýða foreldrum og öðrum yfirboðurum en þau vita í mörgum 

tilvikum að það sem þeirra yfirboðarar gera er ekki rétt, í það minnsta veldur það þeim 

vanlíðan og ótta. Fólkið eða viðmælendur sem hér um ræðir áttu oftast allt sitt undir 

gerendum sínum sem voru í flestum tilfellum foreldrarnir. Það eru foreldrarnir sem sjá þeim 

fyrir mat og húsaskjóli og oftast verja þau fyrir öðrum. „Þetta var jú fólkið sem gaf okkur að 

borða“, eins og einn viðmælenda komst að orði.  

4.6 Eigin ögun 

Það er talað um eigin ögun eða aðlögun (normalization) þegar við tileinkum okkur þrástefin í 

orðræðunni og tökum þeim sem sjálfsögðum hlut og förum að haga okkur í samræmi við þau 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006). 

Viðmælendur mínir sögðu margir svo frá að skilaboðin frá uppalendum hefðu verið á 

þá leið að þau væru á einhvern hátt ekki nógu góð. Þannig mótaðist sjálfsmynd fólksins og 

með þessar hugmyndir fóru þau út í lífið, agavaldið í hnotskurn, þau hegðuðu sér og brugðust 

við áreiti á þann hátt sem þau höfðu lært í gegnum þrástefin í lífi þeirra án þess að nokkur 

hefði gefið fyrirmæli um það. Þau þurftu að beygja sig undir valdið í æsku en eigin ögun hélt 

þessari sjálfvirku hegðun við og því virðist sem fólk haldi áfram að hegða sér í samræmi við 
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það á fullorðinsárum án þess að neinn segi því fyrir verkum lengur, semsagt ómeðvitað og 

sjálfvirkt. Þannig verður hegðun þolenda ofbeldis oft sjálfvirk og aukin hætta á að fólk 

samþykki ofbeldishegðun eða aðra slæma framkomu annarra síðar á lífsleiðinni. Þannig 

yfirfærist þessi hegðun yfir á aðrar aðstæður og er því hætt við að fólk samþykki áfram slæmar 

aðstæður því þau hafa lært að lifa þær af, eru sannkallaðir „survivors“, þola slæma framkomu 

og erfiðar aðstæður og lenda þess vegna enn frekar í slæmum aðstæðum seinna á lífsleiðinni 

og koma sér því síður úr skaðlegum aðstæðum heldur en þeir sem ekki eru vanir slíkum 

aðstæðum.  

Það má segja að innviðir samfélagsins hafi átt þátt í að viðhalda ofbeldisástandinu sem 

börnin ólust upp í og áfram eftir að þau urðu fullorðið fólk. Þeir samverkandi þættir sem 

viðhéldu óttanum og ógninni voru meðal annars viðbrögð foreldra við minnstu yfirsjónum eða 

mistökum sem og skömmin yfir að láta aðra komast að ofbeldinu. Þar sem óregla var á 

heimilum þá voru það margir samverkandi þættir sem ýttu undir óttann eins og þar sem 

alkóhólismi var á heimilinu þá var tappinn tekinn úr flöskunni og að drykkja hófst. Börnin 

skynjuðu annað andrúmsloft, andlitsdrætti, fas og fleira sem sveif í loftinu og þá mátti búast 

við hinu versta. Smám saman lærðu börnin að dansa eftir þessum aðstæðum, reyna að aðlaga 

sig að aðstæðum til að draga úr skaða, ofbeldi gegn þeim eða öðrum á heimili auk 

skemmdarverka sem unnin voru. Um var að ræða foreldra og í flestum tilfellunum voru það 

feður eða fósturfeður sem voru undir áhrifum áfengis og höfðu valdið. Auk yfirvofandi hættu 

á að verða send í burtu ef þau segðu frá, sem þeim þótti jafnvel enn verri tilhugsun, var til 

staðar ótti við að eitthvað gerðist sem myndi gera ástandið enn verra og þau myndu þá jafnvel 

kenna sér um fyrir að hafa sagt frá.  
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5 Umræða og lokaorð 

Megintilgangurinn með þessari rannsókn er að taka þátt í að auka þekkingu og vinna að 

viðhorfsbreytingu til ofbeldis og afleiðinga þess og þá sérstaklega ofbeldis gegn börnum. 

Mikilvægt er að vinna gegn öllu ofbeldi óháð kyni, aldri, stétt eða stöðu þolenda og gerenda. 

Þess vegna er mikilvægt að skoða og rannsaka orsakir og afleiðingar alls ofbeldis.  

Það er sammerkt með öllum þátttakendum rannsóknarinnar að þeir eiga eða hafa átt 

erfitt uppdráttar í æsku og flestir áfram á fullorðinsárum. Margir áttu erfitt í skóla, sum áttu 

erfitt með nám en hluti þátttakenda áttu gott með nám en þeim leið sjaldnast vel á skólaárum. 

Nokkrir sögðu frá einelti í skóla og einnig einelti í fjölskyldu.  

Sögur margra viðmælendanna af sjálfsvígshugsunum og sjálfsvígstilraunum voru 

virkilega átakanlegar og kom á óvart hversu algengt og alvarlegt það var og oft munaði litlu að 

tækist.  Það segir mér enn og aftur hversu mikilvægt er að taka tillit til lífsreynslu og áfallasögu 

fólks þegar eitthvað amar að svo vanlíðanin leiði fólk ekki svo langt að það íhugi og reyni að 

taka eigið líf.  

Þau nefndu flest skert tækifæri til náms og vinnu nema Anna sem náði að ganga 

menntaveginn strax sem ung kona og Hilmar einnig. Flest hinna sóttu sér nám aðeins síðar og 

þá á eigin vegum án stuðnings frá foreldrum. Lára náði að klára menntaskóla með smá hléi 

þrátt fyrir mikla vímuefnaneyslu og erfiðleika.  

Þau bentu flest á erfiðleika við að fá hjálp og lítinn skilning á afleiðingum ofbeldis og 

vanrækslu. Sögðu meira að segja sum að þau hefðu ekki áttað sig á að þau hefðu búið við 

ofbeldi eða erfiðar aðstæður fyrr en eftir margra ára baráttu við vanlíðan og heilsusleysi og 

mikla leit að hjálp við andlegri vanlíðan. 

Þær Anna og Erla hafa sótt mikla sálfræðihjálp og aðra heilbrigðisþjónustu en aðrir 

þátttakendur gerðu það upp að vissu marki. Margir þeirra höfðu einfaldlega ekki efni á 

sálfræðiþjónustu. Þau bentu líka á að það væri ekki um auðugan garð að gresja þegar kæmi að 

aðstoð við afleiðingum ofbeldis. Tvær kvennanna leituðu til Stígamóta og sögðu að það hefði 

verið gott að fá hjálp við afleiðingum kynferðisofbeldis en nefndu að ekki hefði verið mikið um 

aðstoð við öðru ofbeldi. Hilmar hefur einnig leitað til sálfræðinga og fleiri meðferðaraðila og 

er í endurhæfingu hjá Virk sem er starfsendurhæfing fyrir fólk sem hefur veikst og dottið út af 

vinnumarkaði.  
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Áberandi þótti mér að fólkið taldi oft að aðstæður þeirra hefðu ekki verið það slæmar 

eða þess eðlis að þeim hefði þótt þau eiga rétt á að biðja um sérstaka aðstoð þess vegna. Mörg 

þeirra sögðu einnig að meðferðaraðilar sem þau hefði hitt út af geðrænum vanda eða 

líkamlegum hefðu oft ekki gefið þeim kost á að tjá sig um ofbeldið. Það hefði eiginlega ekkert 

verið spurt út í það og ef það var spurt var eins og það væri ekki hlustað. Þetta var þó ekki 

algilt. Þeir Áslákur og Hrólfur hafa hins vegar unnið mikið með 12 spora samtökum og hefur 

það nýst þeim vel í batavinnunni.  

5.1 Vistkerfi ofbeldis – vítahringur 

Það eru margar rannsóknir eins og til dæmis Corso o.fl. (2008) sem styðja þá hugmynd að 

fátækt, ofbeldi og önnur vandamál erfist fram í ættir. Viðmælendur sögðu nánast öll frá því að 

foreldrar þeirra hefðu átt erfitt, alist upp í alkóhólisma eða hjá geðsjúkum foreldrum og oft á 

tíðum hvorutveggja. Einnig höfðu sumir foreldranna orðið fyrir alvarlegum áföllum en slíkt var 

sjaldan rætt á árum áður og hvað þá unnið með það eða áfallahjálp veitt. Helga sagði frá að 

faðir hennar hefði lenti í sjávarháska þar sem fæstir komust af og fékk hann æðisköst þegar 

hann var drukkinn og virtist þá upplifa sjóslysið sem hann hefur líklegast aldrei jafnað sig á. 

Hún átti einnig fatlaða móður sem varð bæði fyrir ofbeldi af hendi eiginmannsins og svo 

útskúfun samfélagsins þar sem þau bjuggu.  

Anna á mjög andlega veika móður sem vill ekki hafa samband við neinn og glímdi við 

miklar geðraskanir og gerir enn. Það hefði talist eðlilegt að læknir móðurinnar eða faðir þeirra 

systra og ættingjar hefðu hugsað út í það hvort móðirin væri fær um að sjá um börnin sín eins 

og andlegt ástand hennar var og er.  Móðir Önnu ólst upp við mikla fátækt og eflaust hefur 

hún upplifað erfiðleika sem hún vildi ekki segja frá. Það má halda svona áfram, mæður Hilmars 

og Hrólfs ólust upp við mikinn alkóhólisma sem og foreldrar Áskáks. Alkóhólismi var á heimili 

Patreks og einnig var alkóhólismi, lyfjaneysla og spilafíkn á heimili Láru. Faðir Láru missti 

móður sína þegar hann var barn, hún dó úr ofneyslu lyfja, ekki vitað hvort það var sjálfsvíg eða 

vegna of stórs skammts lyfja. Móðir Láru var misnotuð sem unglingur til margra ára og fékk 

ekki áheyrn, henni var ekki trúað þegar hún reyndi að segja frá. Hún hefur farið í fjölmargar 

áfengismeðferðir en lítið sem ekkert hefur verið unnið úr kynferðisbrotamálunum. Erla ólst 

upp við alkóhólisma og misnotkun og önnur vandamál og áttu foreldrar hennar við erfiðleika 

að glíma sem ekki var talað um. Foreldrar Stefáns komu einnig úr mjög slæmum aðstæðum. 

Lítið er vitað um aðstæður föður Stefáns aðrar en þær að hann barðist í stríði sem bandarískur 
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hermaður. Móðir hans ólst upp við fátækt og höfnun frá móður sinnni sem var barnung þegar 

hún eignaðist hana. Móðir Stefáns var á hrakhólum og fór mjög snemma í hjónaband með 

bandaríska hermanninum með fyrrgreindum afleiðingum. Sama var að segja um foreldra 

annarra viðmælenda, það voru áföll og alkóhólismi sem foreldrar þeirra höfðu búið við en lítið 

sem ekkert rætt.  

5.2 Áfengis- og vímuefnaneysla 

Flestir þeirra viðmælendanna sem voru í áfengis- eða vímuefnaneyslu hafa hafa hætt og eru 

edrú. Þó eru þeir Patrekur og Stefán enn í neyslu og Anna líklega líka þó ég viti það ekki fyrir 

víst. Lára sem einna verst var farin af vímuefnaneyslu er komin í langtímameðferð og hefur nú 

dvalið í um tvo mánuði á Meðferðarheimilinu Krýsuvík og er breytingin vægast sagt 

stórkostleg. Hún tók þátt í Reykjavíkurmaraþoni í ágúst síðastliðnum ásamt fleiri einstaklingum 

frá Krýsuvík og hlupu þau 10 kílómetra og söfnuðu áheitum til styrktar meðferðarstarfinu þar. 

Það er allt sem bendir til þess að Lára haldi áfram á sömu braut en það sýnir að vönduð 

meðferðarvinna getur skilað góðum árangri. Einstaklingar sem ná að vinna sig út úr erfiðleikum 

eins og líf Láru hefur einkennst af eiga mikla og góða möguleika á að breyta lífi sínu til batnaðar 

og það gefur öðrum von. Ég hef fengið tvö tækifæri til að hitta Láru eftir að meðferð hófst og 

sá ég með eigin augum að kraftaverk eru möguleg. Góður árangur Láru á vonandi eftir að 

hjálpa foreldrum hennar og fjölskyldu og vinum að öðlast von  og fá þau til að trúa því að það 

er hægt að snúa við, hversu illa sem fólk hefur farið með líf sitt og lífið með það. Það bendir til 

mikillar seiglu þegar fólk sem alist hefur upp eins mikið mótlæti og flestir þátttakendanna 

gerðu í þessari rannsókn. Stefán á enn í mikilli baráttu en hann hefur lifað af mikla erfiðleika 

og er að byggja upp líf sitt þrátt fyrir alla erfiðleikana og líf hans er betra núna en nokkru sinni 

áður. Það undirstrikar enn og aftur möguleika manneskjunnar til að breytast og þroskast alla 

ævi og því myndi það stytta þessa erfiðu lífsgöngu margra ef, fræðsla, aðstoð og stuðningur 

væri fyrir hendi. Hilmar er enn að glíma við erfiðar afleiðingar krónískrar áfallastreituröskunar 

en er virkur í leit að leiðum til bata og vinnur markvisst að uppbyggingu með dyggri aðstoð 

meðferðaraðila hjá og á vegum Virk.  

5.3 Hvað er til ráða? 

Ég tek undir orð læknisins og vísindamannsins Linn Getz (2014) þar sem hún bendir á 

blaðaviðtali að besta forvörnin sé að hlúa að skólakerfinu: „Frekar en að láta heilbrigðiskerfið 

þenjast endalaust út, getur verið rétt að fjárfesta í skólakerfinu. Ef öll börn fá að njóta sín og 
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upplifa öryggi og virðingu í skólanum er ég sannfærð um að sjúklingar framtíðarinnar verði 

færri. Þetta er forvarnastarf sem virkilega skiptir máli," segir Linn sem nýverið lagði hönd á 

plóg við gerð norskrar stefnumótunar um forvarnarstarf í heilsugæslu. 

Það er afar mikilvægt að hlúa að börnum í skólakerfinu og hafa gott og vel hæft 

starfsfólk sem er næmt fyrir því hvort börn séu í vanda eða búi við erfiðar aðstæður. Það er 

ekki síður mikilvægt að fólk eigi kost á  mannsæmandi aðstæðum og hafi möguleika á að 

framfleyta fjölskyldunni án þess að þurfa að vinna myrkranna á milli til að ná endum saman. 

Það er hætt við að það komi niður á uppeldi barnanna þegar gæðastundir fjölskyldunnar eru 

af skornum skammti hver sem ástæðan fyrir því er. Foreldrar þurfa að búa við fjárhagslegt 

öryggi, vera félagslega þroskaðir og fá góða fræðslu og stuðning þegar þau eru verðandi 

foreldrar og stuðningur þarf að vera áfram til staðar eftir fæðingu barns. Ég tel að útkeyrðir 

foreldrar, plagaðir af fjárhagsáhyggjum og jafnvel með fortíðardrauga í farteskinu eigi ekki 

alltaf auðvelt með að gefa af sér og vera fyrirmyndarforeldrar. Þess vegna tel ég að þetta 

félagslega samspil sé eitt af því mikilvægasta sem við getum gert í baráttunni við ofbeldi og 

vanrækslu.  

Ég hef skoðað orðræðuna um upplifun og afleiðingar ofbeldis í æsku í þessum tólf 

viðtölum. Ég skoðaði þrástef, átakapunkta, samverkandi þætti og síðast en ekki síst eigin ögun 

(e. normalization). Þessi þrástef, þöggun, ótti við afleiðingar, skömm, reiði, ógn, lágt sjálfsmat 

og lítil sjálfsvirðing eru aðeins brot af þeim þrástefum sem finnast í gögnunum. Þessar 

niðurstöður eru úr viðtölum við tólf einstaklinga og er ekki ætlað að hafa alhæfingargildi. Það 

er þó óneitanlega mikill samhljómur í þessum viðtölum þrátt fyrir að þátttakendur komi hvert 

úr sinni áttinni, af báðum kynjum og á mismunandi aldri. Það væri fróðlegt að taka fleiri viðtöl 

og greina með sama hætti og rýna enn betur í merkingu orðræðunnar í fyrirliggjandi gögnum 

auk nýrra gagna.  

Með því að auka þekkinguna á eðli og afleiðingum ofbeldis má stíga skrefið lengra og 

vinna gegn ofbeldi eins og hverjum öðrum lýðheilsuvanda eða þjóðfélagsvanda. Sá möguleiki 

þarf að vera fyrir hendi að börn geti sagt frá ofbeldi til dæmis í skóla eða heilsugæslu án þess 

að það þurfi að verða lögreglu- og barnaverndarmál í upphafi nema brýna nauðsyn beri til. 

Sum mál er hægt að leysa með samtölum og vinna í þeim áfram. Það sem gerir mörgum 

börnum erfitt fyrir er að þau hafa ekki í nein hús að venda því ef þau greina frá 

ofbeldisaðstæðum þá ber þeim starfsmanni eða aðila sem á þau hlustar að tilkynna til 

barnaverndarnefnda og það getur flækt málin. Barnarverndarmál geta tekið tíma og það ferli 
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getur reynst erfitt en það er nauðsynlegt að börn geti sagt einhverjum sem þau treysta frá því 

ef þau búa við ofbeldi eða erfiðleika. 

Það er ekki nóg að finna sökudólg og kæra, það er nauðsynlegt fyrir barnið að geta 

gengið að öryggi og stuðningi. Tilgangurinn með að auka þekkingu á ofbeldi er ekki sá að efna 

til nornaveiða, heldur til að fræða um ofbeldi, eðli þess og afleiðingar. Til þess að það geti orðið 

þarf rof í orðræðunni til þess að breyta bæði hugarfari og þekkingu á hvað er ofbeldi. Rof í 

orðræðunni verður til dæmis ef fórnarlamb ofbeldis snýr vörn í sókn og tekur á móti og stoppar 

ofbeldið eða opnar umræðuna og nær að rjúfa þöggunina sem fylgir ofbeldinu. Þá virkar 

orðæðan ekki eins og hún hefur alltaf gert og það verða breytingar. Þegar ofbeldið er gert 

opinbert þá þrífst ekki sama orðræðan sem felst í valdamuninum á milli ofbeldismanns og 

þolanda því það hefur orðið rof. Því tel ég mikilvægt að auka þekkingu barna og þeirra sem 

vinna með börnum og jafnvel þarf lagabreytingar. Síðast en ekki síst þarf að benda á mikilvægi 

þess að vinna úr afleiðingum ofbeldis fyrr en seinna til þess að draga úr hugsanlegum skaða.  

Ég tel að ekki nægi að vinna með þolanda jafnvel mánuðum og árum saman ef 

gerandinn er hvergi með í þeirri vinnu. Hann veit jafnvel ekki einu sinni af þeim afleiðingum 

sem hann olli. Ég tel að margir geri sér ekki grein fyrir því þegar þeir beita andlegu ofbeldi, þeir 

þekkja jafnvel ekki aðra hegðun og hafa að öllum líkindum alist upp við ofbeldi sjálfir. Þess 

vegna er þekking á ofbeldi mikilvæg og aðgengi að henni er ekki síður nauðsynleg.  

Ég tel að mestu og alvarlegustu afleiðingar hvers kyns ofbeldis og vanrækslu í æsku séu 

eigin ögun, það er „normalíseringin“ sem á sér stað við að læra að lifa af slæmar aðstæður og 

þannig viðhalda slíku mynstri. Fólk heldur áfram að samþykkja slæma hegðun í hvers kyns 

formi og kann ekki að setja sjálfum sér og öðrum mörk. Þetta veganesti getur verið lífseigt og 

í senn lífshættulegt. Fólk ratar í slæmar aðstæður og kemur sér seint og jafnvel ekki úr þeim. 

Þolendur aðlagast nýjum slæmum aðstæðum því þeir kunna fátt betur en lifa af í stað þess að 

lifa lífinu lifandi. 

Það er þekkt að ofbeldishegðun, fátækt og fleiri vandamál viðhaldast í fjölskyldum og 

ættum, mann fram af manni. Aðeins tveir viðmælandanna segjast hafa slegið til einhvers en 

annars þvertaka þátttakendur fyrir að beita ofbeldi. Enginn þeirra segist hafa nokkurn tímann 

beitt einhvern kynferðisofbeldi enda virðist það alls ekki haldast í hendur að gerendur í 

kynferðisbrotamálum fremji kynferðisbrot (Ingólfur Harðarson, 2014). Það er aftur annað mál 

með andlegt ofbeldi sem fólk beitir oft án þess að hafa hugmynd um það. Vanlíðan, streita, 

geðraskanir og fleira getur haft mikil áhrif á fólk almennt. Foreldrar sem og aðrir eru breyskar 
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manneskjur og því getur vanlíðan uppalenda augljóslega haft áhrif á börn þeirra. Foreldri sem 

er bugað af vanlíðan og þreytu er oft ekki besti og ákjósanlegasta fyrirmynd og uppalandi. Illt 

umtal og ljót orð geta virkað streituvekjandi hjá börnum, einkum og sér í lagi þegar börnin hafa 

ekki hugmynd um hvers vegna þessi heift er tilkomin. Hætt er við að þolendur ofbeldis séu 

óafvitandi að hefna sín á gerendum sem geta verið foreldrar eða aðrir og taki sér það bessaleyfi 

að hreyta í þau eða ganga fram af þeim á einhvern hátt. Þess vegna tel ég mjög nauðsynlegt 

að fólk vinni úr afleiðingum ofbeldis til þess að rjúfa vítahring vanlíðunar sem smitast yfir á alla 

fjölskylduna hvort sem fólki ætlar sér eða ekki.  

Hugmyndir um ofbeldi fara eftir tíðaranda hvers félagslega umhverfis, það er að segja 

orðræðunni sem á sér stað í samfélaginu. Vistkerfi ofbeldis þrífst í þögguninni. Þegar gjörðir 

innan heimilisveggja þola ekki dagsins ljós og fá að viðgangast í skjóli friðhelgs heimilisins er 

þörf á aðgengi að annarri orðræðu. Orðræðan sem verður til á heimilinu er sú orðræða sem 

börnin þekkja. Þau hafa ekki samanburð nema þá helst hvernig er á heimilum vina og annarra 

í fjölskyldu ef einhver samskipti eru þá við stórfjölskyldu. 

Sterk tengsl andlegra vandamála og ofbeldis í æsku kalla á forvarnir og snemmbær 

inngrip til að vernda börn og ungmenni frá skaða. Það fagfólk sem á samskipti við börn eða 

hefur afskipti af börnum verður hafa augun opin fyrir möguleikum á ofbeldi sem og vera í stakk 

búið til að bregðast við á viðeigandi og gagnlegan hátt, svo sem fagfólk heilsugæslu og skóla  

Foreldrar sem sjálfir hafa búið við ofbeldisfullar aðstæður hafa oft ekki hugmynd um 

hversu skaðleg framkoma þeirra getur verið, kúgandi, lítilsvirðandi og fráhrindandi framkoma 

til dæmis eða óeðlileg undirgefni og láta aðra ganga yfir sig. Þau hafa oft hafa oft ekki eðlileg 

mörk gagnvart sjálfum sér og öðrum. Framkoma þeirra er sjálfvirk vegna eigin ögunar sem 

hefur mótað þau alla ævi. 

Eitt af þeim mikilvægu skrefum sem ég tel að þurfi að stíga til þess að bati náist eftir 

ofbeldi er svokölluð berskjöldun (e. confrontation), sem felur í sér að vinna með þolendum og 

gerendum saman þar sem það er hægt. Sum mál eru þess eðlis að það er erfiðara um vik, eins 

og til dæmis þegar um gróf kynferðisbrotamál er að ræða. Flest ofbeldismálin í þessari 

rannsókn voru flest þess eðlis að hægt hefði verið að beita nokkurs konar sáttamiðlun eða 

allavega að einhver hlutlaus og hæfur aðili hefði getað hjálpað fólkinu til að skilja þessi 

samskipti. Málin eru að sjálfsögðu misalvarleg og þetta á því ekki alltaf við. En með því að 

upplýsa geranda og gera hann ábyrgan fyrir hegðun sinni og fá samtalið með aðstoð fagaðila 

held ég að hægt væri að vinna stóra sigra í ofbeldismálum. Algengt er að þolandi sæki sér hjálp 
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og kannski fyrir miklar fjárhæðir í langan tíma og jafnvel með takmörkuðum árangri. Gerandi 

er oft útskúfaður eða veit hugsanlega ekki að hann hafi valdið skaða. Hann þarf allavega 

sjaldnast að standa frammi fyrir þolanda sínum og viðurkenna í vitna viðurvist það sem hann 

hefur gert. Ofbeldi er oftast þaggað og lítil eða engin úrlausn eða sátt næst. Enn eitt mikilvægt 

atriði er að fagaðilar vinni saman ásamt grasrótinni og auki þekkingu sína á ofbeldi og 

afleiðingum þess og orsökum.  

Ég legg til að komi verði á einhvers konar samræmdri menntun og þekkingu sem sé 

miðlað til allra sem vinna með fólki innan heilbrigðiskerfisins og þess félagslega og ekki síst 

með grasrótarsamtökum. Þannig má nýta reynslu, menntun og þekkingu sem flestra í þágu 

allra sem á þurfa að halda,  Rannsóknir á þessu sviði eru einnig mikilvægar og væri ekki úr vegi 

að legga fyrir spurningalista sem unnir væru úr upplýsingum úr viðtölum eigindlegra 

rannsókna. Þannig væri hægt að leggja spurningalista fyrir til dæmis öryrkja og fleiri hópa og 

skoða hvort ofbeldi og vanræksla sé undanfari veikindanna. Jafnvel eru enn fleiri en vitað er 

með einkenni áfallastreitu og þá oft krónískrar áfallastreituröskunar vegna síendurtekinna 

áfalla, ofbeldis, vanræsklu og annarra vandamála. 

5.4 „Betra er heilt en vel gróið“ 

„Þegar eitthvað svona brotnar inni í manni þá er maður ekki lengur heill. Maður 

þarf alltaf að vera að gera eitthvað, já bara til þess að eiga rétt á því að vera til“ 

(Hrólfur). 

 

Það er ljóst að mikilvægt er að auka þekkingu og forvarnir gegn ofbeldi og að sjálfsögðu þarf 

að sinna þolendum af alúð og gera allt sem í okkar valdi stendur til að byggja fólk upp eftir áföll 

og ofbeldi. Enn betra væri að geta komið í veg fyrir ofbeldið og skaðann sem það veldur, með 

því að vinna gegn ofbeldi, auka þekkinguna og umfram allt rjúfa þöggunina því í þögguninni 

þrífst ofbeldið best. Því eins og máltækið segir: „Betra er heilt en vel gróið“.  
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Viðauki 1 

 

 

Trúnaðaryfirlýsing og samþykki vegna þátttöku í rannsókn á upplifun og afleiðingum 

ofbeldis í æsku. 

 

Ég undirrituð, Ragnheiður J. Sverrisdóttir meistaranemi í félagfræði er að vinna að rannsókn á 

upplifun og afleiðingum ofbeldis í æsku á heilsu og líðan fullorðinna einstaklinga. Leiðbeinandi 

minn er dr. Ingólfur V. Gíslason, dósent í félagsfræði við Háskóla Íslands.  

Farið verður með öll gögn þessarar rannsóknar sem trúnaðarmál. Þátttakendum verða 

gefin gervinöfn. Viðtöl eru tekin upp og afrituð af mér. Ég sé einnig um greiningu viðtala og 

verður upptökum eytt þegar kennari og prófdómari hafa yfirfarið ritgerð.  

Þess verður vandlega gætt að ekki verði unnt að rekja persónugreinanlegar upplýsingar 

aftur til þátttakenda í þessari rannsókn. Þátttakanda er frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni 

hvenær sem á viðtali stendur. Þátttakendur geta alltaf haft samband og skoðað hvernig 

rannsókn miðar og fengið frekari upplýsingar í gegnum tölvupóst eða síma. 

Ég undirrituð/undirritaður samþykki hér með að gerast þátttakandi í rannsókn á 

upplifun og afleiðingum ofbeldis í æsku sem er hluti af meistaraverkefni í félagsfræði undir 

leiðsögn dr. Ingólfs V. Gíslasonar.  

 

____________________ 

Dagsetning og staður 

 

____________________________ 

Undirskrift þátttakanda 

 

___________________________ 

Undirskrift rannsakanda 
 

Ragnheiður J Sverrisdóttir 
Kt. 110257-4309  
Sími: 8960935 
Netfang: rjs2@hi.is 
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Viðauki 2 

 

Spurningarammi til hliðsjónar 

 

Spurningar voru fáar aðeins hafðar til hliðarsjónar ef frá sögn stoppaði. 

Viðmælendur byrjuðu á að skrifa undir upplýst samþykki. 

 

Ég spurði svo um helstu bakgrunnsuppplýsingar, nafn, aldur og hjúskaparstöðu. 

Einnig spurði ég hvort fólkið ætti börn, systkini og foreldra á lífi. 

 

Að því búnu bað ég viðmælendur á að segja mér frá bernsku sinni og ofbeldi og áföllum í þeirri 

röð sem þau vildu. Ég vildi sem minnst trufla frásagnir þeirra.  

 

Í raun spurði ég fyrst og fremt um reynslu af uppeldi og afleiðingar. Hvernig samskipti væru í 

fjölskyldu og hvort þau hafi leitað hjálpar og þá hvers konar.  

Ég spurði einnig um félagslega stöðu eins og hvort fólk væri á vinnumarkaði eða ekki. 

 

Frásagnirnar komu það auðveldlega að lítið þurfti að spyrja, heldur fékk ég sögurnar frá þeim 

eins og þau mundu best eftir þeim.  
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Viðauki 3 

Atferlismynstur og einkenni meðvirkni 

Afneitun 

o Ég á erfitt með að gera mér grein fyrir því hvernig mér líður. 
o Ég geri lítið úr, breyti eða afneita því hvernig mér líður. 
o Mér finnst ég algjörlega óeigingjarn og einarðlega helguð/aður velferð annarra. 
o Mig skortir samúð fyrir tilfinningum og þörfum annara. 
o Ég yfirfæri neikvæð einkenni mín yfir á aðra. 
o Ég get séð um mig sjálf/ur án hjálpar frá öðrum. 
o Ég hyl sársauka minn á margan hátt, svo sem með reiði, húmor og einangrun. 
o Ég tjái neikvæðni eða yfirgang með óbeinum hætti eða aðgerðarleysi. 
o Ég gef engan gaum að því þegar fólk sem ég laðast að er ekki á lausu. 
o  
Lítil sjálfsvirðing 
o Ég á erfitt með að taka ákvarðanir. 
o Ég dæmi allt sem ég hugsa, segi og geri harðlega og finnst það aldrei nógu gott. 
o Ég fer hjá mér þegar ég fæ viðurkenningu hrós eða gjafir. 
o Ég er ófær um að biðja aðra um að mæta þörfum mínum eða þrám. 
o Ég tek álit annarra á hugsunum mínum, tilfinningum og hegðun fram yfir mitt eigið. 
o Mér finnst ég ekki vera manneskja sem hægt er að elska og virða. 
o Ég sækist stöðugt eftir viðurkenningum sem mér finnst ég eiga skilið. 
o Ég á erfitt með að viðurkenna mistök. 
o Ég þarf að líta út fyrir að hafa rétt fyrir mér í augum annara og beiti jafnvel lygi til þess að 

líta vel út. 
o Mér finnst ég vera betri en aðrir. 
o Ég læt aðra sjá mér fyrir öryggiskennd. 
o Ég á í vandræðum með að koma mér að verki og að klára verkefni á réttum tíma. 
o Mér finnst erfitt að forgangsraða hlutum á heilbrigðan hátt. 
o  
Undanlátssemi 
o Ég breyti gildum mínum og heilindum til þess að forðast höfnun eða reiði annarra. 
o Ég er næm/ur fyrir því hvernig öðrum líður og mér líður eins og þeim. 
o Ég er fram úr hófi trú/r fólki og kem mér því ekki nógu fljótt úr skaðlegum aðstæðum. 
o Ég met skoðanir og tilfinningar annarra meira en mínar eigin og er hrædd/ur við að láta 

mitt álit í ljósi ef ég er ósammála einhverju. 
o Ég set áhugamál mín og tómstundir til hliðar til þess að gera það sem aðrir vilja. 
o Ég sætti mig við kynferðislega athygli þegar ég vil ást. 
o Ég tek ákvarðanir án þess að hugsa um afleiðingar. 
o Ég gef eftir gildi mín til að vera samþykkt/ur af öðrum eða til að forðast breytingar. 
o  
Stjórnsemi 
o Mér finnst flest annað fólk ófært um að sjá um sig sjálft. 
o Ég reyni að sannfæra aðra um það hvað þeim ,,á” að finnast og hvernig þeim líður í ,,raun 

og veru”. 
o Ég fyllist gremju þegar aðrir leyfa mér ekki að hjálpa sér. 
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o Ég gef öðrum ráð og leiðbeiningar óspurð/ur. 
o Ég helli gjöfum og greiðum yfir þá sem ég vil hafa áhrif á. 
o Ég nota kynferðislegt aðdráttarafl til að öðlast viðurkenningu. 
o Fólk verður að þurfa á mér að halda til þess að ég geti átt í samskiptum við það. 
o Ég ætlast til þess að aðrir mæti þörfum mínum. 
o Ég nota þokka minn og persónutöfra, til þess að sannfæra aðra um að ég sé fær um að 

sýna ást og umhyggju. 
o Ég nota ásakanir og skammir til að notfæra mér tilfinningar annara. 
o Ég neita allri samvinnu, málamiðlun eða samkomulagi. 
o Ég beiti afskiptaleysi, vanmætti, valdi eða reiði til þess að hafa áhrif á útkomuna. 
o Ég nota hugtök úr bataferlinu til að reyna stjórna hegðun annara. 
o Ég þykist vera sammála öðrum til þess að fá það sem ég vil. 
o  
Raunveruleikaflótti 
o Hegðun mín býður upp á að annað fólk hafni mér, svívirði eða reiðist mér. 
o Ég dæmi harðlega það sem annað fólk hugsar, segir eða gerir. 
o Ég forðast tilfinningalega, líkamlega eða kynferðislega nánd í þeim tilgangi að viðhalda 

fjarlægð gagnvart öðru fólki. 
o Ég leyfi fíkn minni í fólk, hluti og staði að hindra nánd í samskiptum. 
o Ég notast við óbein og óskýr samskipti til að forðast árekstra eða ágreining. 
o Ég takmarka möguleika mína á heilbrigðum samskiptum við fólk með því að nota ekki öll 

verkfæri batans. 
o Ég bæli niður tilfinningar mínar eða þarfir til þess að forðast að vera berskjaldaður/uð. 
o Ég dreg fólk að mér, en ýti því svo aftur frá mér þegar það nálgast mig. 
o Ég sleppi ekki tökunum á eigin vilja, af ótta við að gefast upp fyrir æðri mætti. 
o Mér finnst það veikleikamerki að sýna tilfinningar. 
o Ég læt þakklæti mitt ekki í ljós. 

 

(Þýðing í sjálfboðavinnu af þýðingarnefnd CoDA með leyfi www.coda.org). 

 

 

 

 

 

 


