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Útdráttur 

Mikið hefur verið fjallað um ofbeldi að undanförnu, sérstaklega eftir #metoo byltinguna þar 

sem konur stigu fram með sínar sögur af kynferðisofbeldi sem þær höfðu orðið fyrir. Minna 

hefur verið um að karlmenn segi sínar sögur af ofbeldi sem þeir hafa orðið fyrir. Það getur 

reynst þolendum hvers kyns ofbeldis erfitt að leita sér hjálpar til að vinna úr þeim áföllum 

sem koma í kjölfar ofbeldis og virðast karlmenn eiga enn erfiðara með slíkt en konur. Það 

hefur ekki enn verið rannsakað nægilega hver ástæðan sé fyrir því að karlmenn leiti sér síður 

aðstoðar við að vinna úr afleiðingum ofbeldis. Mögulegt er að það sé vegna allra þeirra 

„mýta“ sem fólk hefur almennt um ofbeldi og einnig þeirra staðalímynda af karlmönnum og 

kvenmönnum sem hægt er að finna í mörgum samfélögum. Samkvæmt því eiga karlmenn 

sem orðið hafa fyrir ofbeldi að skammast sín fyrir það, því litið er svo á að þeir eigi að vera 

sterkari og að geta varið sig gegn ofbeldinu. Þolendur upplifa oft skömm í kjölfar ofbeldis og 

finna fyrir margs konar neikvæðum tilfinningum en þar er einnig munur á kynjunum. Þrátt 

fyrir ofangreint þá skiptir öllu máli að þolendur ofbeldis leiti aðstoðar sem fyrst til að geta 

unnið úr sínum málum. Á Íslandi eru til ýmis úrræði sem sinna þolendum og þar vinnur 

fagfólk sem aðstoðar viðkomandi einstaklinga við að ná bata eftir áföllin.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 eininga (ETCS) lokaverkefni til B.A. prófs í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Leiðbeinandi var Freydís Jóna Freysteinsdóttir og vil ég þakka henni fyrir góðar 

leiðbeiningar og gott samstarf. Auk þess vil ég þakka öllum þeim sem lásu yfir ritgerðina 

mína í þeim tilgangi að hjálpa mér með stafsetningu og orðalag. Þar vil ég fyrst nefna 

foreldra mína þau Valgerði Hannesdóttur og Harald Helgason sem komu einnig með ýmsar 

góðar uppástungur varðandi viðfangsefni ritgerðar minnar. Þá vil ég þakka Kalla fyrir að 

halda mér við efnið með því að segja mér, oftar en einu sinni, að hætta á Fésbók og fara að 

skrifa. 

Ég vil einnig nýta tækifærið og þakka öllum þeim sem hafa staðið við bakið á mér í gegnum 

námið í félagsráðgjöf. Vinum og fjölskyldu sem hughreystu mig þegar ég var við það að 

gefast upp, Rakel Ómarsdóttur og Margréti Lindu Kristjánsdóttur fyrir ómetanlegan stuðning 

í náminu og Vigdísi Fríðu fyrir yfirlestur nokkurra verkefna. Að lokum þakka ég Þórhildi og 

Ólöfu fyrir fylgdina í gegnum félagsráðgjafarnámið, það var bæði áhugaverðara og 

skemmtilegra í návist þeirra. 
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Inngangur 

Ofbeldi milli para er bæði félagslegt vandamál og brot á mannréttindum. Í nánum 

samböndum geta allir orðið fyrir ofbeldi. Í slíkum samböndum er ekki aðeins að finna 

kvenkyns þolanda og karlkyns geranda, eins og margir gætu haldið, heldur einnig karlkyns 

þolanda og kvenkyns geranda. Þótt það hafi ekki verið mikið rannsakað eða fjallað um það í 

samfélaginu þá er það staðreynd að karlmenn geta verið þolendur jafnt sem konur 

(Machado, Santos, Graham-Kevan og Matos, 2017). Það getur reynst þolendum erfitt að 

stíga fram og leita eftir aðstoð og mögulegar skýringar á því gætu verið svokallaðar „mýtur“ 

um hverjir það séu sem almennt eru þolendur ofbeldis. Það hafa nefnilega verið sagðar alls 

konar sögur/mýtur um það málefni sem valda því að þolendum er stundum ekki trúað eða 

þeim jafnvel kennt um ofbeldið sem þeir urðu fyrir (Barnett, Miller-Perrin og Perrin, 2011). 

Markmið þessarar ritgerðar var að leitast við að svara því hver væri helsti munurinn er á 

ofbeldi gegn körlum og konum í gagnkynhneigðum parasamböndum. Jafnframt að skoða 

mismunandi upplifanir kynjanna af ofbeldi og afleiðingum þess. Í ritgerðinni er fyrst fjallað 

aðeins um hvað heilbrigt samband er og síðan ýmsar skilgreiningar á ofbeldi. Fjallað er um 

tvær kenningar sem falla vel að þessu efni. Því næst er sagt frá því hvernig það er í raun að 

vera karlkyns þolandi og einnig er fjallað um konur sem gerendur. Að lokum eru nefndar 

helstu afleiðingar ofbeldis og þau úrræði sem eru í boði á Íslandi. 

1 Heilbrigð parasambönd 

Áður en fjallað er um ofbeldi í parasamböndum er þarft að nefna aðeins hvernig heilbrigt 

samband er skilgreint. Að sjálfsögðu er æskilegast að öll parasambönd séu heilbrigð en því 

miður getur oft orðið misbrestur þar á. Það er talið heilbrigt samband þegar tveir 

einstaklingar eru tilbúnir til þess að sameinast og mæta þörfum hvors annars þannig að báðir 

hafi sitt svigrúm og geti dafnað í sambandinu. Í heilbrigðu parasambandi þurfa ýmsir þættir 

að vera til staðar og má þar helst nefna ást, ástúð, traust, kynlíf, félagsskap, samskipti, nánd 

og skuldbindingu. (Myers, 2001). 

Þegar fólk fer í náið samband er það oftast með einhverjar væntingar til þess sem byggja 

á vonum, félagslegum gildum og þörfum. Væntingar geta verið um fjölskyldu, fjárhag og 
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fleira. Væntingarnar virðast svipaðar hjá kynjum en forgangsröðun þeirra og mikilvægi eru 

hins vegar mismunandi (Myers, 2001). 

Flest heilbrigð sambönd einkennast af nánd en það eru til margar skilgreiningar á því 

hugtaki. Flestar þeirra skilgreininga gera ráð fyrir því að nánd tengist þáttum eins og ást, 

samskiptum, kynlífi og því að vera samrýmd. Að parið getið tekið sameiginlegar ákvarðanir 

þegar ágreiningur kemur upp og þekki hvort annað vel, því meiri sem nándin er því minni er 

ágreiningurinn (Myers, 2001). 

2 Ofbeldi í parasamböndum 

Ofbeldi í parasamböndum er oftast röð atvika yfir langt tímaskeið sem hefur mikil áhrif á 

þolendur. Ofbeldi í parasamböndum hefur verið skilgreint sem mynstur af ofbeldishegðun 

þar sem annar aðilinn notar ofbeldi til að hafa völdin og stjórna maka sínum. Tegundir 

ofbeldis í parasamböndum geta verið líkamlegar, kynferðislegar, andlegar og jafnvel 

efnahagslegar og margs konar hótanir. Gerandi getur ógnað maka sínum og stjórnað honum 

með því að niðurlægja hann og kúga, einangra, meiða og særa (Machado og fleiri, 2017). 

Það er mun algengara að karlar beiti konur ofbeldi í parasamböndum heldur en að konur 

beiti karla ofbeldi í slíkum samböndum. Í raun er það algengara að karlar beiti konur ofbeldi 

yfir höfuð og ekki bara í parasamböndum. Hins vegar eru til tilfelli þar sem karlmenn eru 

þolendur ofbeldis hvort sem að ofbeldið á sér stað í parasambandi eða ekki (Wallace, 2014). 

Í þessum kafla er fjallað nánar um tegundir ofbeldis þ.e. kynferðislegt, andlegt og 

líkamlegt ofbeldi. Auk þess er fjallað um svokallaðar mýtur sem stundum eru til staðar í 

tengslum við kynferðislegt ofbeldi. 

 

2.1 Kynferðislegt ofbeldi 

Skilgreining á kynferðislegu ofbeldi er hegðun þar sem annar einstaklingurinn er beittur 

kynferðislegri áreitni gegn vilja hans (Barnett og fleiri, 2011). SOF kerfið stendur fyrir 

skilgreininga- og flokkunarkerfi í barnavernd sem er kerfi þar sem vanræksla og ofbeldi gegn 

börnum er flokkað og skilgreint. Skilgreining SOF kerfisins á kynferðislegu ofbeldi er 

kynferiðsleg athöfn gagnvart barni yngri en 15 ára með eða án samþykkis og kynferðisleg 
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athöfn gagnvart eða með barni eldri en 15 ára án vilja barnsins. Það er hægt að yfirfæra 

þetta á fullorðna líka þar sem kynferðislegt ofbeldi er athöfn gegn vilja þolandans (Freydís 

Jóna Freysteinsdóttir, 2012). Það eru til margar birtingarmyndir kynferðisofbeldis svo sem 

nauðgun, sifjaspell, kynferðisleg áreitni, ofsóknir, stafrænt kynferðisofbeldi, mansal og margt 

fleira (Stígamót, e.d. -c). SOF kerfið flokkar kynferðislegt ofbeldi í þrjá flokka sem eru í fyrsta 

lagi samfarir og/eða munnmök, í öðru lagi þukl innan klæða á kynfærum og í þriðja lagi þegar 

horft er á kynfæri, kynferðislegar athafnir eða klámefni (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). 

Kynferðisleg áreitni er bönnuð samkvæmt 22. grein laga um jafna stöðu og jafnan rétt 

kvenna og karla nr. 10/2008. Lögin skilgreina kynferðislega áreitni á eftirfarandi hátt: 

Hvers kyns kynferðisleg hegðun sem er í óþökk þess sem fyrir henni verður og hefur 

þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi, einkum þegar hegðunin 

leiðir til ógnandi, fjandsamlegra, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi aðstæðna. 

Hegðunin getur verið orðbundin, táknræn og/eða líkamleg. 

Nauðgun er mjög alvarlegur glæpur og samkvæmt hegningarlögum er það aðeins morð 

sem talið er alvarlegri glæpur en nauðgun. Stígamót skilgreinir nauðgun sem kynferðislegt 

ofbeldi þar sem einstaklingur gerir tilraun til að fara inn í líkama annars einstaklings gegn 

hans vilja og brýtur þannig á sjálfsákvörðunarrétti þolandans. Oftast eru það karlar sem eru 

gerendur í nauðgunarmálum og brjóta gegn konum, börnum og öðrum körlum (Stígamót, 

2017).  

Það getur verið erfitt að gera sér grein fyrir því hvenær er um kynferðislega áreitni að 

ræða. Stígamót (e.d. -b) telja kynferðislega áreitni felast í því að farið sé yfir ákveðin mörk hjá 

þolandanum sem geri það að verkum að erfitt sé að glíma við afleiðingar þess verknaðar án 

aðstoðar. Aðrar birtingarmyndir sem geta átt sér stað á milli para er kynferðisleg þvingun, en 

það er þegar einstaklingur notar munnlegar eða líkamlegar aðferðir til þess að fá hinn 

aðilann til kynferðislegra athafna án samþykkis hans (Stígamót, 2017). Undir þetta fellur 

meðal annars þegar lyf eða áfengi eru með í för og slæva dómgreind þolandans þannig að 

hann er ófær um að verja sig (Barnett og fleiri, 2011). 

2.1.1 Mýtur um kynferðisofbeldi 

Það þekkjast margs konar sögur eða mýtur (e. myth) sem tengjast ofbeldi gegn körlum og 

það getur mögulega verið ein ástæðan fyrir því að karlar leita sér síður aðstoðar eða stíga 

fram með sögu sína um ofbeldi. Ein mýtan er að ef karlmaður verður fyrir kynferðisofbeldi 
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eða nauðgun þá missi hann karlmennskuna. Önnur er sú að karlmenn eigi að geta varið sig 

gegn kynferðislegu ofbeldi. Viðhorfin í samfélaginu eru oft á tíðum þannig að karlmaðurinn 

geti verið spurður af hverju hann hafi ekki varið sig gegn ofbeldinu, af hverju hann hafi látið 

lét það viðgangast. Auk þess er sagt að karlmenn eigi ekki að geta verið neyddir til kynlífs 

gegn vilja þeirra og að kynferðisofbeldi hafi minni áhrif á karlmenn en konur. Þá er einnig 

sagt að karlmenn séu alltaf til í kynlíf, að þeir þiggi það alltaf og geti því ekki orðið fyrir 

kynferðisofbeldi (Barnett og fleiri, 2011). Ein rannsókn sýnir að fólk trúir þessum sögum og 

kennir karlmönnum sjálfum oft um ef þeir verða fyrir ofbeldi. Það virðast vera óskráð lög 

samfélagsins að brjóta megi á karlmönnum á margs konar hátt (Paul og Paul, 2016). 

Það eru einnig til heilmargar sögur eða mýtur um kynferðisofbeldi gegn konum. Nokkrar 

þeirra eru að konurnar hafi viljað þetta, þær hafi klætt sig á ögrandi hátt og að þær ættu 

þetta skilið (Barnett og fleiri, 2011). 

 

2.2 Andlegt ofbeldi 

Andlegt ofbeldi (e. non-physical abuse) er mun algengara heldur en líkamlegt ofbeldi í 

parasamböndum og konur eru jafn líklegar til að beita því og karlar. Andlegu ofbeldi getur 

verið beitt einu og sér en það er hins vegar einnig áhættuþáttur fyrir líkamlegt ofbeldi og 

þekkt er að því sé yfirleitt alltaf beitt samhliða því líkamlega (Outlaw, 2009).   

Andlegt ofbeldi er ekki eins sýnilegt og það líkamlega og því er mun auðveldara að fela 

það. Rannsóknir hafa hins vegar sýnt að afleiðingar andlegs ofbeldis geta verið verri fyrir 

þolandann heldur en afleiðingar þess líkamlega (Outlaw, 2009). 

Andlegt ofbeldi felur í sér niðrandi athugasemdir um þolanda og athafnir hans. Gerandi 

gerir lítið úr þolandanum og reynir að draga úr sjálfsvirðingu hans þannig að þolandi skynji 

sig sem einskis virði. Ofbeldið felur í sér mikla niðurlægingu, bæði í einrúmi og á 

almannafæri. Algengt er að gerandi uppnefni þolanda á marga vegu og noti særandi 

kvartanir og ásakanir. Þá er markmið geranda einnig að þolandi fari að efast um sjálfan sig,  

skynsemi sína og dómgreind en slíkt getur orsakað að honum líði eins og hann sé að missa 

vitið (Outlaw, 2009). 
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Outlaw (2009) segir félagslegt ofbeldi (e. social abuse) fela í sér þvingaða einangrun þar 

sem þolandi fær til að mynda ekki að hitta vini eða fjölskyldu. Þá ýmist notar gerandi hótanir 

eða sterkar sannfæringar til þess að fá vilja sínum framgengt gagnvart þolanda. 

Fjárhagslegt ofbeldi (e. ecological abuse) er það kallað samkvæmt Outlaw (2009) þegar 

þolandi er þvingaður til að vera háður gerandanum fjárhagslega. Þá ákveður gerandi hvenær, 

hvort og hversu mikla peninga þolandi fær og stundum þarf hann að vinna sér inn peninga 

hjá gerandanum. Þetta getur gengið það langt að þolandi þurfi að stela peningum, eða fá þá 

lánaða frá öðrum, til þess að geta borgað fyrir nauðsynjavörur. 

2.3 Líkamlegt ofbeldi 

Líkamlegt ofbeldi (e. physical abuse) hefur þann tilgang að meiða þolandann. Minni háttar 

líkamlegt ofbeldi falist í því að gerandi ýtir hrindir og hrifsar til þolanda eða gefur honum 

utan undir. Slíkt ofbeldi skilur ekki eftir sig mikla líkamlega áverka eða veldur miklum 

sársauka eða skaða. Meiri háttar líkamlegt ofbeldi eru beinar árásir á þolandann þar sem 

miklar líkur eru á líkamlegum skaða og sársauka og má þar helst nefna þegar þolandi er 

tekinn hálstaki, sparkað er í hann og hann er barinn með hnefum og hlutum. Jafnframt getur 

meiri háttar líkamlegt ofbeldi falið það í sér að notuð eru vopn, svo sem hnífar og byssur, til 

að buga þolandann (Allen-Collinson, 2009). 

Það getur hins vegar verið erfitt að greina muninn á minni háttar og meiri háttar 

líkamlegu ofbeldi þar sem minni háttar ofbeldi getur í einhverjum tilfellum bæði skaðað og 

sært þolanda. Einnig getur það valdið meiri skaða að vera hrint heldur en vera barinn ef 

þolandi lendir illa. Það er því ekki hægt að taka fyllilega mark á þessum skilgreiningum á 

minni háttar og meiri háttar líkamlegu ofbeldi (Allen-Collinson, 2009). 

3 Kenningar 

Í þessum kafla er fjallað um helstu kenningar sem eiga við um ofbeldi gegn körlum í 

parasamböndum. Fyrst er fjallað um námskenningu Albert Bandura og síðan um 

vistfræðilíkan Belsky og þá áhættuþætti sem geta leitt til ofbeldis. 
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3.1 Námskenningar 

Albert Bandura setti fram kenningu um athugunarnám eða herminám (e. social learning 

theory). Hann taldi að einstaklinga geta lært af því að fylgjast með hegðun annarra og 

tileinkað sér hana. Sú hegðun kallast hermirnám og getur hún bæði verið æskileg og 

óæskileg. Ofbeldi og fleiri neikvæð hegðunarmynstur flokkast undir óæskilega hegðun. 

Herminám skipti Bandura niður í fjóra þætti. Fyrsti þátturinn er athygli þar sem einstaklingar 

veita hegðun annarra athygli til þess að geta endurtekið hana seinna meir. Fólk veitir þeim 

einstaklingum meiri athygli sem þeim finnst þeir sjálfir líkjast eða þeim finnst vera aðlaðandi. 

Í þessu samhengi er hægt að benda á ofbeldi milli foreldra sem börn geta orðið vitni að og 

það getur vakið meiri athygli hjá barninu þar sem foreldri þess er gerandinn. Annar þátturinn 

er minni og eins og hugtakið gefur til kynna þá felur það í sér að einstaklingurinn leggi 

viðkomandi hegðun á minnið. Þriðji þátturinn er færni en í henni felst hæfileiki til að líkja 

eftir hegðuninni og síðan ákveðinn þroski sem þarf til að hægt sé að framkvæma hana. Fjórði 

og síðasti þátturinn er hvatning eða löngun til þess að líkja eftir þessari hegðun (Ciccarelli og 

White, 2013). 

Börn geta lært ýmsa hegðun frá öðrum börnum, fjölskyldumeðlimum eða einhverjum 

öðrum sem eru í kringum þau. Börn uppgötva nýja hegðun með því að fylgjast með fólki sem 

þau líta upp til svo sem foreldra eða umsjónaraðila af sama kyni og barnið er. Þegar barnið 

sér ákveðna hegðun þarf það ekki að endurtaka hana strax til þess að hún lærist og þannig 

geta fullorðnir mótað hegðun barnsins án þess að átta sig á því (Gover, Jennings, Tomsich, 

Park og Rennison, 2011).  

Þegar barn upplifir ofbeldi gegn sjálfu sér eða verður vitni að ofbeldi, hvort sem það er 

líkamlegt eða andlegt, þá getur það orðið til þess að barnið fari að herma eftir þessari 

tilteknu hegðun þegar það sjálft er orðið unglingur eða fullorðinn einstaklingur. 

Herminámskenning Bandura segir einmitt fyrir um að það séu meiri líkur á því að 

ofbeldismenn sem beita ofbeldi í parasambandi hafi orðið vitni að því að fyrirmyndir þeirra 

hafi verið árásargjarnar gagnvart sínum maka og hafi horft á það annað hvort með hlutlausu 

eða samþykktu viðhorfi. Auk þess eru meiri líkur á að viðkomandi einstaklingar velji sér maka 

sem eru undirgefnir og vænta þess að ofbeldið hafi meiri umbun heldur en kostnað (Gover 

o.fl., 2011). 
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3.2 Vistfræðilíkan Belsky 

Í þessum kafla er fjallað um vistfræðilíkan (e. ecological model) um áhættu- og verndandi 

þætti ofbeldis. Belsky tók vistfræðikenningu Bronfenbrenner og þróaði hana lengra með 

líkani sem inniheldur nokkrar víddir fyrir orsakir misbrests í aðbúnaði barna. Eins og líkan 

Bronfenbrenner byggir líkan Belsky á fjórum víddum. Þessar víddir fela í sér 

einstaklingsbundna þætti (e. individual factors), fjölskylduþætti (e. family factors), 

samfélagsþætti (e. social factors) og menningarþætti (e. cultural factors). Líkanið snýst um 

það að þegar áhættuþættir eru fleiri og umfangsmeiri heldur en verndandi þættir þá eigi 

ofbeldi og/eða vanræksla sér stað. Verndandi þættir og áhættuþættir eru innan hverrar 

víddar (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005; Belsky, 1980). Þótt að Belsky hafi þróað 

vistfræðilíkanið fyrir ofbeldi og vanrækslu gegn börnum þá er vel hægt að nota líkanið fyrir 

fullorðna en þá eru áhættuþættirnir aðeins öðruvísi.  

3.2.1 Einstaklingsbundnir þættir 

Vistfræðilíkan Belsky skiptir einstaklingsbundnum þáttum í nokkur atriði svo sem þætti sem 

tengjast foreldrum og þætti sem tengjast börnum, þar á meðal líffræðilega þætti. Undir 

líffræðilega þætti barnsins geta til að mynda flokkast ýmiss konar greiningar, hegðun og 

aldur og telst það vera áhættuþættir. Í einstaklingsbundnum þáttum foreldra er meðal 

annars fjallað um hvort að foreldrið hafi sjálft orðið fyrir ofbeldi og/eða vanrækslu sem barn, 

en það getur leitt til þess að foreldrið læri þá hegðun og beiti síðan barn sitt ofbeldi eða 

vanræki það (Belsky, 1993). Það er einmitt einn áhættuþáttur þess að beita ofbeldi í 

parasambandi þ.e. ef einstaklingur hefur sjálfur orðið fyrir ofbeldi eða vanrækslu sem barn. 

Rannsókn um áhættuþætti ofbeldis í parasamböndum sýndi að 69% karlmanna sem beittu 

maka sinn ofbeldi höfðu orðið fyrir ofbeldi eða vanrækslu í æsku. Það er þó ekki hægt að 

segja að allir þeir sem verða fyrir ofbeldi sem börn verði sjálfir ofbeldismenn og ekki er 

heldur hægt að segja að allir ofbeldismenn eigi sögu sem þolendur ofbeldis í æsku, þó að það 

sé stór áhættuþáttur. Einn möguleiki fyrir því sem talið er geta valdið því að svona margir 

sem beita maka sinn ofbeldi séu þolendur ofbeldis eru námskenningarnar (Heise, 1998) sem 

fjallað var um hér að ofan. Auk þess eru það fleiri þættir sem gætu verið ástæða fyrir 

ofbeldinu. 

Eins og þegar hefur komið fram, þá er það að hafa orðið vitni að ofbeldi milli foreldra 

sinna sem barn einn af áhættuþáttum fyrir því að beita maka sinn ofbeldi. Sama rannsókn 
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sem sagt var frá í efnisgreininni hér að ofan segir að 94% þeirra karlmanna sem beita maka 

sinn ofbeldi hafi orðið vitni af ofbeldi gegn móður sinni þegar þeir voru börn. Það er svipað 

með kvenmenn og niðurstöður rannsóknar sýndu að 62% þeirra kvenna sem beittu maka 

sinn ofbeldi höfðu orðið vitni af ofbeldi foreldra sinna í bernsku eða þá að þær höfðu sjálfar 

orðið fyrir ofbeldi sem börn. Það er því ekki hátt hlutfall gerenda sem höfðu ekki einhverja 

reynslu af ofbeldi í æsku, hvort sem þau voru vitni að ofbeldinu eða höfðu orðið fyrir því sjálf 

og miðað við þessa rannsókn þá voru það aðeins 6% karla og 38% kvenna sem höfðu enga 

reynslu af ofbeldi í bernsku (Heise, 1998). 

Annar þáttur sem Belsky fjallaði um sem áhættuþátt fyrir því að foreldri beiti barni sitt 

ofbeldi eða vanræki það er að viðkomandi sé andlega veikur eða með einhverja andlega eða 

líkamlega kvilla. Fólk hefur verið nokkuð ósammála um þennan áhættuþátt og margir vilja 

halda því fram að veikindi geti ekki haft áhrif á það hvort einstaklingar beiti aðra ofbeldi þrátt 

fyrir að rannsóknir hafi leitt annað í ljós svo sem að sérstaklega andleg veikindi séu 

áhættuþáttur fyrir einstaklinga til að beita aðra ofbeldi (Belsky, 1993).  

Einn stór áhættuþáttur fyrir ofbeldi er áfengisneysla. Það er samband á milli mikillar 

drykkju og kynferðis- og líkamlegs ofbeldis gegn konum. Hægt er að tengja þennan þátt við 

einstaklingsbundna þætti í líkani Belsky þar sem hann fjallar um veikindi sem áhættuþátt og 

áfengissýki hefur verið skilgreind sem sjúkdómur. Áfengisneysla dregur úr hömlum og 

dómgreind einstaklinga auk þess sem hún veikir getu þeirra til að túlka ýmis merki í 

umhverfinu. Þannig getur mikil áfengisneysla aukið líkur á ofbeldi í fjölskyldu og þá 

sérstaklega á milli para og hjóna. Auk þess eru þeir sem eru undir áhrifum áfengis líklegri til 

þess að valda meiri skaða á maka sínum heldur en einstaklingar sem eiga ekki við 

áfengisvanda að stríða (Heise, 1998). 

3.2.2 Fjölskyldubundnir þættir 

Fjölskyldubundnir þættir flokkast eins og einstaklingsþættir undir nærkerfi (e. Microsystem 

factors). Nærkerfi á við um samverkandi áhrif þar sem einstaklingur á í samskiptum við aðra 

en líka mat þeirra á samskiptum sem hann á í við þá (Heise, 1998). Vistfræðilíkan Belsky 

fjallar um samband á milli foreldra annars vegar og samband á milli foreldris og barns hins 

vegar. Samband milli foreldris og barns þar sem ofbeldi á sér stað er óþægilegt, kalt og oftar 

en ekki neikvætt. Ofbeldishneigðir foreldrar eru líka ólíklegri til að sýna börnum sínum 

stuðning eins og til að mynda að leiðbeina þeim á einhvern hátt eða ýta undir áhugamál 
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þeirra (Belsky, 1993). Í ofbeldishneigðu sambandi milli foreldra er svipað mynstur og í 

samskiptum milli barns og foreldris. Það er mun oftar sem karlmaður í sambandi beitir konu 

ofbeldi en að kona beiti karlmann ofbeldi. Eins og kom fram hér að ofan er það áhættuþáttur 

að barn læri þessa hegðun og beiti maka sinn ofbeldi seinna meir (Belsky, 1993). 

Eins og Belsky fjallar um þá er ágreiningur á milli foreldra áhættuþáttur fyrir ofbeldi 

barns en líka fyrir ofbeldi gegn maka. Það eru 16 sinnum meiri líkur á því að líkamlegt ofbeldi 

eigi sér stað þar sem rifrildi er mikið í parasambandi heldur en þar sem par getur átt eðlileg 

samskipti. Ástæðan fyrir rifrildi í parasamböndum getur verið sú að karlmaðurinn sé 

drykkjumaður eða þá að konan hafi meiri menntun. Ofbeldi í parasamböndum er oft vegna 

þess að annar einstaklingurinn vill hafa meiri völd og vera æðri í sambandinu. Ef konan hefur 

til að mynda meiri menntun en karlmaðurinn þá getur honum fundist að hann þurfi að grípa 

til ýmissa ráða til þess að ná meiri völdum í sambandinu (Heise, 1998). 

3.2.3 Samfélagslegir þættir 

Samfélagslegir þættir flokkast undir stofnanakerfi (e. exosystem factors). Það segir til um 

félagslega byggingu, bæði formlega og óformlega í nánasta umhverfi einstaklings sem bæði 

getur haft áhrif á og mótað hann á einhvern tiltekinn hátt. (Heise, 1998).  

Áhættuþættir sem geta orðið til þess að barn er beitt ofbeldi eru meðal annars 

stéttaskipting. Þeir sem eru í lægri stéttum samfélaga eru líklegri til að beita ofbeldi heldur 

en þeir sem eru í efri stéttum og efnaðri. Auk þess hafa þær fjölskyldur, þar sem ofbeldi á sér 

stað, yfirleitt minna félagslegt stuðningsnet (hvorki fjölskyldu né vini), en hinar þar sem 

ekkert ofbeldi er til staðar. Þá eru ofbeldisfjölskyldur líka í minni samskiptum við þá 

fjölskyldu og ættingja sem þær eiga og fá þar af leiðandi ekki mikinn stuðning frá þeim. 

Þessar fjölskyldur eru frekar félagslega einangraðar og meðlimir þeirra eru einmana. 

Foreldrar í ofbeldisfjölskyldum nota síður þau úrræði sem eru í samfélaginu, taka síður þátt í 

samfélagslegum athöfnum og tala síður um vandamálin sín. Allt eru þetta þættir sem auka 

líkur á ofbeldi gegn börnum eða vanrækslu þeirra (Belsky, 1993). 

Það eru svipaðir áhættuþættir þegar kemur að ofbeldi í parasamböndum eins og með 

ofbeldi og vanrækslu barna. Fyrst ber að nefna atvinnuleysi hjá lægri stéttum í samfélaginu. 

Ofbeldi getur sannarlega átt sér stað í öllum stéttum samfélaga en sýnt hefur verið fram á að 

það er meira um það í fjölskyldum þar sem tekjurnar eru lægri og þegar atvinnuleysi er til 

staðar. Í níu af hverjum ellefu parasamböndum, þar sem ofbeldi hefur verið til staðar, hafa 
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lágar tekjur verið áhættuþáttur ofbeldisins. Atvinnuleysi meðal karlmanna er einn 

áhættuþáttur og það er hægt að finna tengsl milli þess að karlmenn séu atvinnulausir og að 

þeir beiti maka sína ofbeldi. Það er samt sem áður ekki alveg vitað hvað það er við lágstéttir 

sem er áhættuþáttur. Ef til vill er það fjárhagurinn og sú reynsla að lifa við fátækt, búa í 

þrengslum og það vonleysi og streita sem slíkum aðstæðum fylgja. Tekjuleysi getur valdið 

kvíða og vonleysi hjá einstaklingum og sumum þeirra getur liðið eins og þeim hafi mistekist 

að fylgja þeirri stéttarstöðu sem telst vera samþykkt í samfélaginu (Heise, 1998). 

3.2.4 Menningarlegir þættir 

Menningarlegir þættir falla undir lýðkerfi (e. macrosystem factors). Þeir segja til um gildi, 

viðhorf og trú í menningunni. Lýðkerfisþættir hafa áhrif í gegnum aðra þætti niður í 

samfélagið (Heise, 1998). Það sem fellur undir þess þætti er viðhorf samfélagsins til að 

mynda til ofbeldis, refsinga barna en þá er átt við hvort að líkamlegar refsingar barna sé 

leyfðar í viðkomandi samfélagi og hvort þrælahald viðgangist þar svo eitthvað sé nefnt 

(Belsky, 1993). 

Þegar skoðaðir eru menningarlegir áhrifaþættir sem geta haft áhrif á ofbeldi í 

parasamböndum eru aðallega nefndir þættir sem tengjast því að karlmenn séu gerendurnir. 

Þar ber að nefna að karlmenn vilji yfirráð í sambandinu og að þeir séu æðri, að þeir séu 

sterkara kynið og að það sé undir heiðri þeirra komið að hafa stjórnina í sambandinu. Annar 

þáttur eru stíf kynhlutverk, hvort sem það er samfélagið sem setur þau hlutverk eða þá 

einstaklingurinn sjálfur. Fjallað er nánar um kynhlutverk og staðalímyndir hér á eftir. Nokkrir 

menningarheimar samþykkja refsingar kvenna og barna og þar þykir ekkert einkennilegt að 

að lagðar séu hendur á konur. Slíkir þættir geta haft áhrif á ofbeldi í samböndum (Heise, 

1998). 

4 Staðalímyndir 

Þegar staðalímyndir karla og kvenna eru skoðaðar er oftast horft til þess að karlar séu 

sterkara kynið og hafi meiri völd en konur. Það er í verkahring karla að ráða en líka að verja 

„veikara kynið“ fyrir alls konar áreiti sem er til staðar í samfélaginu þar sem það er oft álit 

samfélagsins að konur geti ekki varið sig sjálfar (Russell, Chapleau og Kraus, 2015). 
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Hlutverk eru líka oft skilgreind sem karla og kvenna og það er jafnvel talað um að sumt 

geti konur ekki gert sem karlar geti svo sem það að leggja bíl. Auk þess sýna rannsóknir að 

karlar séu betri en konur í að leysa vandamál sem tengjast stærðfræði og tölum. Hins vegar 

er talað um að konur eigi auðveldara með félags- og tilfinningalega. Þá eiga þær líka að vera 

næmari á samskipti án orða og líkamstjáningu (Pavolva, Weber, Simoes og Sokolov, 2014). 

Það reynist oft þannig að þegar kona verður fyrir ofbeldi þá er oftar en ekki horft á 

fórnarlambið og spurt af hverju hún hafi orðið fyrir þessu. Hvað hún hafi eiginlega gert til 

þess að karlmaðurinn ákvað að ráðast á hana. Þá hefur ein rannsókn sýnt að oft sé horft á 

það hvort að konan sé hefðbundin eða óhefðbundin. Hefðbundin kona er heimavinnandi 

húsmóðir sem sér um börnin, en óhefðbundin kona er útivinnandi, jafnvel í hálaunuðu starfi 

sem lögfræðingur. Þessar staðalímyndir er horft á þegar ofbeldi á sér stað og þær fela í sér 

að það sé meira óhefðbundnu konunni að kenna ef hún verður fyrir ofbeldi heldur en þeirri 

hefðbundnu og að sú síðarnefnda sé hlýrri og auðveldari í umgengni. Auk þess er talið að það 

fari á móti staðalímynd karla þegar þeir beita ofbeldi, þar sem það fylgir ímynd þeirra að 

verja „veikara kynið“ fyrir áreitni (Russell, o.fl., 2015). 

Strax í æsku læra börnin á þessar staðalímyndir. Þau sjá þær meðal annars í 

teiknimyndum og bókum. Margar Disney prinsessur eru til að mynda sýndar sem konur sem 

þurfa prins til að bjarga sér og til að lifa af. Rannsókn var gerð um Disney myndir árið 2011 

þar sem skoðaðar voru allar Disney myndir með prinsessum en þar var meðal annars horft á 

kvenlega- og karlmannlega þætti hjá prinsessunum og prinsunum. Kvenlegu þættirnir voru 

eftirfarandi; að vera andlega veikburða, tilfinninganæmar og hjálpsamar, á meðan 

karlmannlegu þættirnir voru til að mynda líkamlegur styrkur, sjálfstæði, hreysti og hugrekki. 

Þessir þættir sýna líka hvernig ætlast er til að konur og karlar séu út frá staðalímyndum. 

Prinsessur eru ekki sýndar sem sterkar, hugrakkar og íþróttalegar eins og prinsar í 

myndunum og þeir eru ekki sýndir sem ástríðufullir, hjálpsamir, veikburða eða 

tilfinninganæmir eins og prinsessur. Niðurstöðurnar komu líklega engum á óvart en þær 

sýndu að prinsessurnar hefðu ekki nærri því jafnmikið af karlmannlegum þáttum eins og 

prinsarnir. Í sömu rannsókn var líka skoðað hversu oft prinsar og prinsessur björguðu hvort 

öðru og aftur voru það prinsarnir sem voru hetjurnar og björguðu prinessunum þótt það 

gerðist af og til að prinsessurnar björguðu prinsunum. Þessar sögur og ævintýri hafa áhrif á 

börn og þau virðast læra mjög snemma að karlmenn séu „æðra kynið“, að þeir séu sterkari 
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og hugrakkari heldur en kvenmenn. Það stríðir því algjörlega gegn þessum staðalímyndum 

þegar karlar misnota stöðu sína og beita konur ofbeldi þegar þeim er í raun ætlað að verja 

þær (England, Descartes og Collier-Meek, 2011). 

Það þykir heldur ekki mjög karlmannlegt að verða fyrir ofbeldi samkvæmt ofannefndum 

staðalímyndum, karlmenn eiga að vera sterkir og valdamiklir. Því er hægt að velta því fyrir 

sér hvort það sé kannski ástæðan fyrir því að karlmenn eigi erfitt með að stíga fram og leita 

eftir aðstoð þegar slíkt gerist. Þegar þeir eru beittir ofbeldi er verið að taka þetta vald frá 

þeim sem staðalímyndin segir að þeir eigi. Þeir eiga að geta varið sig sjálfir og sérstaklega 

þegar það er kona sem beitir ofbeldinu og því getur verið meiri skömm fyrir þá að biðja um 

aðstoð til að stoppa ofbeldið. Það er stundum viðurkennt í samfélaginu að það sé jafnvel í 

lagi að konur beiti karla ofbeldi (Outlaw, 2009). Mögulega getur það verið vegna þess að 

konur eru líkamlega veikari heldur en karlar og er þá talið að þær geti ekki skaðað 

karlmennina eins og karlar geta meitt konur (Ali og McGarry, 2018). Staðalímyndir gera það 

líka að verkum að horft er á ofbeldi gegn körlum sem réttlætanlegri verknað sem þeir hljóta 

að eiga skilið. Þeir hafi áreiðanlega brotið eitthvað mikið af sér sem hafi orðið til þess að 

konur beittu þá ofbeldi (Outlaw, 2009). 

5 Konur sem beita ofbeldi 

Það er áhugavert að í mörgu efni sem til er um konur sem gerendur þá er fjallað þannig um 

það að þær séu aðeins að beita ofbeldi í sjálfsvörn fremur en að minnst sé á aðrar orsakir 

fyrir ofbeldi af þeirra hálfu. Það er til mikið af efni sem fjallar um það þegar karlar eru 

gerendur í ofbeldismálum en því má velta því fyrir sér hvers vegna svo lítið er fjallað um 

konur sem gerendur (Barnett, o.fl., 2011). Konur eru iðulega gerðar að veikara kyninu og 

talið er að þær geti ekki beitt ofbeldi en það hefur sýnt sig að það þannig er það ekki í raun 

(Allen-Collinson, 2009). 

6 Karlar sem verða fyrir ofbeldi 

Mögulegt er að körlum sem verða fyrir ofbeldi sé síður trúað heldur en konum sem verða 

fyrir ofbeldi, að minnsta kosti hafa karlmenn sagt svo frá. Það er skoðun margra að ofbeldi 
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gegn körlum sé þeim að kenna frekar en gerendunum og að þeir eigi þetta skilið. Það er ekki 

eins mikill skilningur í samfélaginu fyrir þeirra stöðu sem þolenda og eins fá þeir ekki sömu 

samúð og konurnar. Þetta sýnir nýleg rannsókn þar sem skoðað var viðhorf einstaklinga til 

ofbeldismála. Þar fengu þátttakendur að skoða skýrslur um ofbeldismál í parasamböndum og 

áttu að segja frá hvert viðhorf þeirra væri gagnvart hverju máli fyrir sig. Þar kom sem sagt 

fram að þátttakendur sýndu meiri samúð og stuðning vegna kvennanna heldur en karlanna. 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við kenningarnar um feðraveldið sem felur í sér þá afstöðu 

að karlar séu ætíð gerendur en síður fórnalömb ofbeldis. Það er búið að skilgreina ofbeldi, þá 

sér í lagi kynferðislegt ofbeldi sem kynbundið ofbeldi þar sem karlímyndin er þannig að 

karlarnir séu ofbeldishneigðara kynið og konur veikara kynið og þolendur (Terrance, Plumm 

og Thomas, 2011). Karlmenn eru líkamlega sterkari og stærri heldur en konur og hafa því 

betra vald yfir konunum og eiga auðveldara með að skaða þær. Það þýðir samt ekki að 

karlmenn verði ekki fyrir ofbeldi en kannski verða þeir fyrir minni skaða heldur en konurnar 

þar sem konurnar þar sem þær eru ekki eins líkamlega sterkar (Heyward, Johannes-Ellis og 

Romer, 1986). 

Það getur einnig verið erfitt fyrir karla að fá fólk til að trúa þeim þar sem margir telja að 

karlmenn geti ekki orðið fyrir ofbeldi, vegna þess að þeir séu yfirleitt stærri og sterkari heldur 

en maki þeirra og ættu að geta varið sig ef konan beitir þá ofbeldi og þá sérstaklega ef um 

líkamlegt eða kynferðislegt ofbeldi er að ræða (Terrance og fleiri, 2011). Eins og hefur komið 

fram áður þá eru karlmenn yfirleitt sterkari og geta náð valdi yfir konunum. Ef kona hins 

vegar beitir karl ofbeldi þá ætti hann að eiga auðveldara með að verja sig heldur en kona í 

sömu stöðu (Heyward, Johannes-Ellis og Romer, 1986). 

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að í um 25% mála sem tilkynnt hafa verið þar sem 

ofbeldi á sér stað í gagnkynhneigðum parasamböndum að þá eru karlmenn þolendur. Ef 

skoðuð eru yfirlit margra rannsókna þá eru karlmenn um 35% þolenda ofbeldis þar sem sáust 

líkamlegir áverkar. Þá voru 39% þeirra með það mikla áverka að þeir þurftu að fara undir 

læknishendur. Auk þess er áætlað að það sé einn af hverjum fimm karlmönnum sem verður 

aðeins fyrir líkamlegu ofbeldi í parasambandi. Í þessari rannsókn kom ekki fram tíðni kvenna 

sem verða fyrir ofbeldi af hálfu karla í parasamböndum (Machado og fleiri, 2017). Síðan eru 

til einhverjar rannsóknir sem segja til um það að tíðni ofbeldis þar sem konur eru gerendur 

og karlar þolendur séu jöfn á við tíðni þar sem karlar beiti konur ofbeldi. Þrátt fyrir að það sé 
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ekki alveg samræmi á milli þess hversu mikil tíðnin er, þá er ljóst að ofbeldi gegn körlum 

tíðkast sannarlega og því er mikilvægt að opna meira á þá umræðu í staðinn fyrir að horfa 

einungis á karla sem gerendur (Allen-Collinson, 2009). 

Þegar kemur að því að leita sér aðstoðar vegna ofbeldis getur það reynst karlmönnum 

erfitt. Þeir eru hræddir við að stíga fram vegna óttans við að þeim verði hreinlega ekki trúað 

og að þeim verði kennt um ofbeldið. Auk þess geta sumir þeirra fundið fyrir mikilli skömm að 

hafa orðið fyrir ofbeldi og þá sérstaklega vegna þeirrar staðalímyndar að karlmenn eigi jú að 

vera sterkara kynið og eigi að geta varið sig gagnvart ofbeldi. Reynsla karlmanna af faglegri 

aðstoð er oft ekki góð, hvort sem það er frá ráðgjöfum eða frá réttarkerfinu. Því þurfa 

sérfræðingar að hafa það í huga þegar karlmaður kemur og biður um aðstoð að hann sé að 

öllum líkindum að segja sannleikann. Það er erfitt fyrir karlmenn að sækja sér aðstoð og því 

ætti alls ekki að að smána þá fyrir þá reynslu sem þeir hafa þurft að ganga í gegnum, með því 

að trúa þeim ekki (Machado og fleiri, 2017). 

Karlmenn reyna að takast á við ofbeldið með ýmsum hætti. Sumir þeirra einangrast 

félagslega, aðrir sækja í líkamsrækt og enn aðrir sækja sér aðstoð í gegnum þriðja aðila svo 

sem vin eða einhvern nákominn. Í sumum tilfellum slá karlmenn ekki til baka þegar þeir eru 

beittir ofbeldi af hálfu konu, og þeir reyna að fela sig og ofbeldið sem þeir voru beittir fyrir 

öðrum. Þessar leiðir nota karlmenn sem eins konar bjargráð til að lifa ofbeldið af því að það 

geta verið þung skref að sækja sér þá aðstoð sem þarf til að ofbeldið hætti (Machado, og 

fleiri, 2017). 

Það er hægt að spyrja sig af hverju þessir karlmenn sem eru þolendur ofbeldis af hálfu 

kvenna, verji sig ekki eða fari úr sambandinu. Það geta verið margar ástæður fyrir því. Í einni 

rannsókninni sem gerð var, þar sem rætt var við karlkyns þolendur, kom það til að mynda 

fram hjá einum þátttakanda að konan hefði hótað honum að hann fengi ekki að sjá barnið 

sitt ef hann færi frá henni og því fór hann ekki. Þessar og fleiri ástæður geta verið fyrir því að 

það sé erfitt fyrir þolanda að fara úr parasambandi. Það getur verið vegna þeirrar skammar 

sem þolandi finnur fyrir. Skömmin getur verið meginástæðan fyrir því að karlkyns þolandi fer 

ekki frá ofbeldishneigðri konu sinni og viðurkennir heldur ekki ofbeldið sem hann verður fyrir 

(Machado og fleiri, 2017).  
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7 Afleiðingar 

Þolendur ofbeldis geta upplifað margs konar afleiðingar þess. Allt eru það eðlileg viðbrögð 

þeirra við óeðlilegum aðstæðum. Í ársskýrslu Stígamóta frá árinu 2016 er hægt að sjá yfirlit 

yfir algengustu afleiðingar kynferðisofbeldis. Í ársskýrslunni kemur fram að tíðni afleiðinga er 

sambærileg við ársskýrslur frá árunum 2011 til 2015. Flestir brotaþolar finna fyrir kvíða, 

skömm, depurð, lágu sjálfsmati og sektarkennd. Auk þess eru aðrar afleiðingar sem sumir 

finna fyrir svo sem ótti, reiði, erfið tengsl við maka eða vini, erfiðleikar með svefn og margt 

fleira. Í þessum kafla er fjallað nánar um helstu afleiðingar ofbeldis samkvæmt ársskýrslu 

Stígamóta og skoðaður er munurinn á afleiðingum eftir kyni samkvæmt skjólstæðingum 

Stígamóta (Stígamót, 2017). 

7.1 Kvíði 

Kvíði (e. anxiety) er ekki sjaldgæf tilfinning heldur hafa vafalaust allir fundið fyrir honum 

einhvern tímann á lífsleiðinni og mögulega eru margir sem finna fyrir smá kvíða á hverjum 

degi. Kvíði er hugtak sem notað er til að lýsa andlegum, tilfinningalegum, vitsmunalegum og 

hegðunarlegum viðbrögðum við atburði sem einstaklingi finnst ógnandi. Kvíði getur komið 

fram á ýmsa vegu. Líkamleg einkenni kvíða geta falið í sér óvenjulega þreytu, svefnvandamál, 

langvarandi kvef og jafnvel brjóstverk eða ógleði. Fólk sem finnur fyrir kvíða getur auk þess 

byrjað að haga sér öðruvísi eins og að borða of mikið, gráta mikið eða reykja og drekka 

áfengi meira en venjulega. Tilfinningalega getur fólk með kvíða fundið fyrir þunglyndi, 

hræðslu, pirringi og fleiru. Þá getur kvíði falið í sér andleg einkenni eins og 

einbeitingarefiðleika, minnisleysi og erfiðleika við að taka ákvarðanir. Kvíðinn er orðinn að 

vandamáli þegar einstaklingur finnur fyrir honum við eðlilegar kringumstæður, aðstæður þar 

sem hann ætti ekki að finna fyrir kvíða og þar sem engin ógn er til staðar (Ciccarelli og White, 

2013). 

Kvíði er afleiðing sem flestir skjólstæðingar Stígamóta finna fyrir samkvæmt ársskýrslu 

þeirra fyrir árið 2016. Um 84% þeirra sem þangað leituðu fundu fyrir kvíða, 86% karla sem 

komu á Stígamót fundu fyrir kvíða og 85% kvenna fundu fyrir kvíða sem afleiðingu ofbeldis. 

Ljóst er því að mikill meiri hluti karla og kvenna finnur fyrir kvíða og ekki er mikill munur hvað 

það varðar milli kynja (Stígamót, 2017). 
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7.2 Félagskvíði 

Félagskvíði (e. social anxiety) er tegund af kvíða þar sem einstaklingur óttast að eiga 

samskipti við aðra eða að vera í félagslegum aðstæðum. Fólk með félagskvíða hræðist það að 

vera metið neikvætt af öðrum og til að koma í veg fyrir að það gerist þá eiga viðkomandi það 

til að forðast aðstæður sem gætu verið vandræðalegar eða niðurlægjandi. Þessir 

einstaklingar eru alltaf á varðbergi og meðvitaðir um sjálfa sig (Ciccarelli og White, 2013). 

Það er athyglisvert að félagskvíði er ekki ofarlega á afleiðingalista Stígamóta, en hins 

vegar er stór munur á milli kvenna og karla hvað þetta varðar, þar sem það eru 71,4% karla 

sem finna fyrir félagskvíða sem afleiðingu ofbeldis en aðeins 38,4% kvenna (Stígamót, 2017). 

7.3 Þunglyndi og depurð 

Einstaklingar sem þjást af þunglyndi finna fyrir lítilli gleði við athafnir sem þeir taka þátt í. 

Þeir finna fyrir viðvarandi þreytu og geta átt erfitt með svefn eða þá sofið allan sólarhringinn. 

Þunglyndi getur einnig valdið breytingum á mataræði og dapur einstaklingur getur fundið 

fyrir breytingum á þyngd sinni. Önnur einkenni þunglyndis eru þau að viðkomandi eiga erfitt 

með einbeitingu, þeir finna fyrir skömm og finnst þeir vera einskis virði. Þeir geta jafnvel 

verið í sjálfsvígshugleiðingum og sumir reyna að stytta sér aldur (Ciccarelli og White, 2013). 

Depurð er mildara hugtak en þunglyndi og er það næst efst á lista yfir algengustu 

afleiðingarnar hjá skjólstæðingum Stígamóta en það eru 79% karla og 79% kvenna sem finna 

fyrir depurð sem afleiðingu kynferðisofbeldis. Hins vegar eru mun fleiri karlmenn í 

sjálfsvígshugleiðingum heldur en konur eða 60% karla og 35% kvenna (Stígamót, 2017). 

7.4 Áfallastreituröskun 

Karlar jafnt sem konur sem hafa orðið fyrir ofbeldi geta þróað með sér áfallastreituröskun (e. 

post-traumatic stress disorder eða PTSD). Þeir einstaklingar sem verða fyrir alvarlegu áfalli, 

þar sem lífi þeirra eða einhvers annars er ógnað, geta fundið fyrir þannig einkennum. Þau 

geta verið breytt atferli, hugarfar og breyttar tilfinningar og þurfa einkennin að hafa verið til 

staðar í meira en mánuð til þess að þau sé skilgreind sem áfallastreituröskun. Einkennin geta 

líka verið þau að fólk reyni að forðast allt sem getur minnt á atburðinn hvort sem það er fólk, 

staður eða eitthvað annað sem minnir þau á áfallið. Ofbeldi veldur áfalli þar sem 

einstaklingur getur upplifað að eigið líf sé í hættu og þess vegna geta þolendur fengið 
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áfallastreituröskun. Martraðir, hugrof, endurupplifun atburðarins og minnisleysi eru meðal 

annars það sem fylgir áfallastreituröskun svo eitthvað sé nefnt (Bremner, 2007).  

7.5 Aðrar afleiðingar 

Helstu afleiðingar sem karlmenn hafa fundið fyrir í kjölfar þess að verða fyrir kynferðisofbeldi 

eru nokkrar en helst má þar nefna skömm sem virðist vera algengust hjá karlmönnum. Fast á 

eftir koma síðan kvíði og reiði, en hjá konum er kvíðinn í efsta sæti og skömmin og depurðin 

þar á eftir. Skömmin er efst hjá körlum þar sem um 93% karla finna fyrir henni sem afleiðingu 

kynferðisofbeldis sem er nokkuð hærra hlutfall en meðal kvenna en það eru um 83% þeirra 

sem finna fyrir skömm sem afleiðingu. Það er auk þess mikill munur á milli kynja hvað varðar 

reiði sem afleiðingu ofbeldis en 81% karla finna fyrir henni en aðeins 60% kvenna hafa 

upplifað reiði sem afleiðingu (Stígamót, 2017). 

Karlar geta einnig orðið þunglyndir og fengið sjálfsvígshugleiðingar og önnur geðræn 

vandamál. Þeir geta einnig fundið fyrir líkamlegum afleiðingum eins og háum blóðþrýstingi 

og fleiru. Afleiðingar ofbeldis á karlmenn geta því verið hættulegar heilsu þeirra (Machado 

o.fl., 2017). 

 

8 Úrræði 

Í þessum kafla er fjallað um nokkur úrræði sem eru til á Íslandi fyrir brotaþola ofbeldis. Það 

er mikilvægt að brotaþolar fái aðstoð við að vinna úr áfallinu sem ofbeldi veldur, til að geta 

haldið áfram að lifa sínu venjulega lífi. Eins og fram kom hér að ofan þá geta afleiðingar 

ofbeldis til að mynda verið þær að fólk þrói með sér áfallastreituröskun. Æskilegt getur verið 

að fá hjálp fagaðila til að vinna úr slíkum afleiðingum. Á Íslandi eru til nokkur samtök sem 

hjálpa brotaþolum ofbeldis að vinna með afleiðingarnar sem ofbeldið hefur haft á líf þeirra. 

Þau helstu eru Stígamót, Bjarkarhlíð, Aflið og Drekaslóð. Auk úrræða sem þolendur ofbeldis 

geta leitað til er aðeins sagt frá forriti sem var hannað fyrir karlkyns þolendur ofbeldis. 
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8.1 Neyðarmóttakan 

Neyðarmóttakan er fyrir þolendur kynferðisofbeldis og hefur verið starfrækt á 

Landspítalanum í Fossvogi síðan árið 1993. Markmið neyðarmóttökunnar er að tryggja 

velferð þolenda og stöðu þeirra sem leita til þjónustunnar. Markmið móttökunnar er einnig 

að draga úr eða koma í veg fyrir andlegt og líkamlegt heilsutjón sem getur verið afleiðing 

kynferðisofbeldis. Þjónustan er fyrir alla þá sem finnst þeir þurfa á aðstoð að halda vegna 

kynferðisbrota, hvort sem það eru karlar eða konur. Þar er metið í hvert sinn hvaða þjónusta 

hentar hverjum og einum í samráði starfsfólks og þolanda en starfsfólkið veitir brotaþolanum 

andlegan stuðning við komuna á móttökuna. Þessi þjónusta er í boði allan sólahringinn, þar 

gildir algjör nafnleynd og passað er að fyllsta trúnaðar sé gætt. Neyðarmóttakan er 

þolendum að kostnaðarlausu og þeim er boðin sálfræðiráðgjöf þar sem þeir geta fengið 

aðstoð við úrvinnslu áfallsins, og fræðslu og ráðgjöf um afleiðingar áfalla (Landspítali, e.d.).  

8.2 Stígamót 

Á Stígamótum er fólki boðið að koma í viðtöl, körlum jafnt sem konum sem beitt hafa verið 

kynferðisofbeldi. Fyrst þegar fólk leitar þangað er því boðið að fara í einkaviðtöl þar sem 

fram fer einstaklingsbundinn stuðningur. Þar er ofbeldið rætt og rifjað upp og unnið áfram 

með það og þær afleiðingar sem ofbeldið hefur haft á brotaþolann. Eftir að viðkomandi 

hefur farið í nokkur viðtöl þá gefst honum kostur á að taka þátt í sjálfshjálparhóp, ef hann kýs 

svo, og allt er þetta brotaþolanum og aðstandendum hans að kostnaðarlausu (Stígamót, e.d. 

-e). 

Þó svo að Stígamót séu í Reykjavík þá hafa starfsmenn þar þjónustað fólk að einhverju 

leyti sem býr úti á landi með því að veita ráðgjöf í gegnum síma og í gegnum veraldarvefinn. 

Auk þess byrjuðu Stígamót árið 2007 að veita viðtöl á landsbyggðinni sem kallast Stígamót á 

staðinn. Þá fara starfsmenn reglulega til nokkurra sveitarfélaga utan höfuðborgarsvæðisins 

til að bjóða upp á þjónustu sína (Stígamót, e.d. -e). Fyrsti staðurinn sem Stígamót hóf 

samstarf við var Austurland og fóru viðtölin fram á Egilsstöðum en ráðgjafi frá Stígamótum 

flýgur þangað hálfsmánaðarlega til að veita þjónustu. Auk Egilsstaða hefur þjónustan einnig 

boðist á Vestfjörðum (Stígamót, 2017). 

Stígamót hefur undanfarin ár lagt áherslu á að þróa þjónustu fyrir karlkyns brotaþola auk 

þess að gera þjónustuna sýnilegri fyrir þá. Fræðsla um karlkyns brotaþola kynferðisofbeldis 

hefur farið fram síðustu árin á vegum Stígamóta, þar sem farið er yfir reynslu karla af 
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ofbeldinu sem þeir urðu fyrir auk þess sem þar er fjallað um þær samfélagslegu 

ranghugmyndir sem til eru og gera það að verkum að það er erfiðara fyrir karlmenn að leita 

sér hjálpar. Þá hafa Stígamót verið með umræðu- og fræðslukvöld sem kallast „Strákarnir á 

Stígó” en þar er karlmönnum gefið tækifæri til að hitta aðra karlkyns brotaþola og ræða 

málin um sameiginlega reynslu þeirra á öruggum stað. Ársskýrsla frá Stígamótum frá 2016 

sýnir að karlmenn sem komu í fyrsta sinn til Stígamóta voru 43 eða 12,3% það ár. Það er 

fækkun frá árinu 2015 en þá voru þeir 14,9% af heildarfjöldanum sem voru að koma í fyrsta 

sinn til Stígamóta (Stígamót, 2017). 

8.2.1 Sjúk ást 

Sjúk ást er átak sem Stígamót fór af stað með 7. febrúar síðastliðinn í aðdraganda 

Valentínusardagsins sem er 14. febrúar ár hvert. Sjúk ást er forvarnarverkefni gegn ofbeldi 

og er markhópur verkefnisins ungt fólk á aldrinum 13-20 ára. Stígamót vilja með átakinu 

vekja athygli á hvernig heilbrigð sambönd eru og hvernig óheilbrigð og ofbeldisfull sambönd 

eru. Sett var af stað heimasíða sem heitir sjukast.is. Þar má finna mikið af fræðsluefni, bæði 

um ofbeldi og heilbrigð sambönd. Þó að markhópurinn sé ungt fólk er efni verkefnisins 

eitthvað sem gagnlegt gæti verið fyrir alla að taka til sín og skoða (Stígamót, e.d. -a). Á 

síðunni er talsvert fræðsluefni um mismunandi gerðir sambanda, allt frá heilbrigðum 

samböndum og til ofbeldissambanda. Auk þess er efni um birtingarmyndir ofbeldis og um 

kynlíf og klám. 

8.3 Aflið 

Aflið eru samtök sem eru svipuð Stígamótum en eru staðsett á Akureyri og eru flestir sem 

leita aðstoðar til Aflsins, einstaklingar sem búa á Norðurlandi. Samtökin voru stofnuð árið 

2002 og eru markmið þeirra að aðstoða þolendur kynferðislegs ofbeldis og/eða 

heimilisofbeldis. Mikil aukning hefur orðið í hópi skjólstæðinga hjá Aflinu. Árið 2011 voru 

viðtöl þar 685 en árið 2016 voru þau orðin 1600 talsins. Þessi aukning sýnir hversu mikil þörf 

er á að hafa svona starfsemi. Það eru margir sem þurfa á þessari þjónustu að halda og nýta 

sér hana. Hjá Aflinu er boðið upp á einstaklingsviðtöl bæði fyrir þolendur ofbeldis og 

aðstandendur þeirra, þeim að kostnaðarlausu. Auk þess er í boði hjá Aflinu eins og á 

Stígamótum, sjálfshjálparhópar fyrir þolendur. Að auki sér starfsfólkið um fyrirlestra um 

starfsemi Aflsins, um kynferðis- og heimilisofbeldi og þær afleiðingar sem ofbeldi getur haft á 

þolendur (Aflið, e.d.). 
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Unnið er út frá þeirri hugmyndafræði hjá Aflinu að styrkja einstaklingana, og að aðstoða 

skjólstæðingana til að nota styrk sinn til að breyta lífi sínu og til að sjá að ofbeldið er ekki 

þeim að kenna, heldur þarf að horfa á það í félagslegu samhengi. Skjólstæðingarnir eru 

sérfræðingar í sínu eigin lífi og enginn þekkir afleiðingarnar betur en þeir sjálfir. Þar sem 

þetta er sjálfshjálparstarf þá bera skjólstæðingarnir ábyrgð á sinni vinnu en fá samt stuðning 

frá ráðgjöfunum í þessari sjálfshjálparvinnu (Aflið, e.d.). 

8.4 Drekaslóð 

Drekaslóð er svipuð starfsemi og Stígamót og Aflið. Drekaslóð eru samtök sem aðstoða 

þolendur hvers konar ofbeldis og er fyrir bæði karla og konur 18 ára og eldri, en fyrir þá sem 

eru ekki orðnir 18 ára þarf að vera í samráði við forsjáraðila barnsins. Á Drekaslóð fara fram 

einstaklingsviðtöl og fjölbreytt hópastarf og auk þess ýmiskonar fræðsla. Samtökin vilja 

aðstoða þolendur eineltis og vilja auk þess hvetja karlmenn til að koma og fá ráðgjöf. En 

jafnframt leggja samtökin áherslu á að aðstandendur þolenda geti líka fengið ráðgjöf þar sem 

ofbeldi hefur ekki bara áhrif á þolandann sjálfan heldur einnig á marga í kringum hann. 

Samtökin vilja að allir einstaklingar geti fengið þá aðstoð sem þeir þurfa og því eru samtökin í 

samvinnu við táknmálstúlk sem býður upp á viðtöl milliliðalaust og hópastarf. Ástæðan fyrir 

þessu er sú að það hefur reynst vera nokkuð um ofbeldi á meðal geðfatlaðra og 

heyrnarskertra og þessir einstaklingar þurfa á jafn mikilli aðstoð að halda og aðrir (Drekaslóð, 

e.d.). 

8.5 Bjarkarhlíð 

Bjarkarhlíð er miðstöð fyrir þolendur ofbeldis. Stofnunin tók formlega til starfa 1. febrúar 

2017 og er því um nýtt úrræði að ræða. Stofnunin er samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar, 

velferðarráðuneytisins, innanríkisráðuneytis, lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, 

Kvennaathvarfsins, Stígamóta, Drekaslóðar, Mannréttindaskrifstofu Íslands og 

Kvennaráðgjafarinnar. Markmið Bjarkarhlíðar er að efla fræðslu og umfjöllun um eðli og 

afleiðingar ofbeldis. Auk þess að gefa skilaboð um að ofbeldi sé ekki liðið. Bjarkarhlíð veitir 

fullorðnum brotaþolum ofbeldis viðtöl og ráðgjöf hjá félagsráðgjöfum. Auk þess gefst þeim 

kostur á að tala við lögreglu og lögfræðinga þeim að kostnaðarlausu. Kosturinn við 

Bjarkarhlíð er að öll þjónustan, svo sem ráðgjöf félagsráðgjafa, lögreglu og lögfræðinga er öll 

undir sama þaki en það gerir þolendum mun auðveldara að leita sér aðstoðar. Þar eru í boði 
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einstaklingsviðtöl og ráðgjöf auk þess sem þar er tenging við aðra þjónustu sem er til staðar 

eins og velferðarþjónustu sveitarfélaganna og heilsugæslu (Bjarkarhlíð, e.d.). 

8.6 Heimilisfriður 

Heimilisfriður er meðferðar- og þekkingarmiðstöð um ofbeldi í nánum samböndum. 

Verkefnið Heimilisfriður er meðferð fyrir karla og konur sem beita heimilisofbeldi sem 

kallaðist áður „Karlar til ábyrgðar” (KTÁ). Þetta úrræði var í gangi á árunum 1998 til 2002 en 

þá var um að ræða tilraunaverkefni sem var lagt niður vegna fjárskorts. Verkefnið var 

endurvakið árið 2006 á vegum félagsmálaráðuneytisins. Meðferðin var fyrst og fremst fyrir 

karla sem beita ofbeldi í nánum samböndum og var meginmarkmið meðferðarinnar að 

karlmenn myndu taka ábyrgð á eigin ofbeldishegðun og þróa leiðir til að takast á við það sem 

getur komið fyrir í samskiptum á uppbyggilegan hátt (Heimilisfriður, e.d.). 

Undanfarið hefur hins vegar konum sem gerendum og körlum sem þolendum einnig 

verið boðið upp á aðstoð og hefur sú þjónusta farið hægt og rólega vaxandi. Þar sem 

verkefnið hefur farið vaxandi og bæði konum og körlum er boðin ráðgjöf var nafninu breytt 

úr „Karlar til ábyrgðar“ í „Heimilisfriður, meðferðar- og þekkingarmiðstöð um ofbeldi í 

nánum samböndum“. Úrræðið býður ekki aðeins upp á ráðgjöf fyrir gerendur og þolendur 

ofbeldis í nánum samböndum, heldur miðlar það einnig fræðslu og veitir þjálfun varðandi 

ofbeldi og afleiðingar þess fyrir fagfólk og almenning (Heimilisfriður, e.d.). 

Til að byrja með fara skjólstæðingar í einstaklingsviðtöl. Þeim er boðið upp á fjögur 

greiningarviðtöl þar sem vandinn er metinn og fundið er út hvernig best er að haga 

framhaldinu. Þegar því er lokið geta skjólstæðingar annað hvort haldið áfram í 

einstaklingsviðtölum eða farið í hópmeðferð. Það er ekki boðið upp á hjónameðferð, en hins 

vegar er mökum boðið að mæta í tvö viðtöl við upphaf og lok meðferðar til að meta öryggi 

barna og maka (Heimilisfriður, e.d.). 

Þessi þjónusta er í boði bæði í Reykjavík og á Norðurlandi en farið var að bjóða upp á 

meðferðarúrræðið á Akureyri árið 2011 til að sinna þeim sem þurfa á aðstoð af þessu tagi að 

halda á Norðurlandi (Heimilisfriður, e.d.). 
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8.7 Aukin lífsgæði 

Aukin lífsgæði (e. living well) er ekki beint úrræði heldur er það forrit sem er hannað fyrir 

karlmenn sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi í æsku, en það er vel hægt að nota það 

þótt að karlmenn hafi orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi seinna á lífsleiðinni. Forritið var gert 

fyrir karlkyns þolendur en þrátt fyrir það þá getur konum einnig fundist forritið hjálplegt. 

Snjallforritið er gert sem viðbót við faglega aðstoð fyrir þolendur en ekki til þess að koma í 

staðinn fyrir hjálp hjá fagaðila þar sem eitt snjallforrit er ekki nóg til þess að komast í gegnum 

afleiðingar sem þolendur ofbeldis upplifa. Í forritinu er alls konar fræðsluefni fyrir karlmenn 

um hvað geti verið hjálplegt í átt að bata. Þar má finna fræðsluefni um skömm og 

staðalímyndina af karlmanni. Auk þess má þar finna leiðbeiningar um hvað sé gott að gera 

þegar einstaklingur hefur ákveðnar tilfinningar eða hugsanir og hvernig megi yfirstíga þær, 

eins og erfiðar hugsanir svo sem endurupplifanir og aðrar hugsanir, einangrun, þunglyndi og 

fleira. Í forritinu er einnig hægt að fá aðstoð við að slaka á þar sem það er sýnt hversu lengi á 

að anda inn og út í ákveðinn tíma til að ná góðri slökun. Ástæðan fyrir því að þetta er í boði í 

forritinu er að þegar einstaklingur hefur orðið fyrir áfalli þá getur hann vanist á að anda 

aðeins stutt og grunnt því hann er alltaf á varðbergi og nær því sjaldan að koma loftinu djúpt 

í lungun. Þetta ásamt mörgu fleira er í boði í forritinu til að aðstoða þolendur 

kynferðisofbeldis við að komast í gegnum afleiðingarnar (Living Well, e.d.). 

9  Fagfólk til aðstoðar 

Til þess að geta hjálpað þolendum verða fagaðilar að skilja aðstæður þeirra, hverju 

þolendurnir lentu í og hvaða afleiðingar þeir eru að glíma við. En það þarf einnig að hafa í 

huga stöðu þeirra. Þegar um ræðir ofbeldi í parasambandi þarf að hafa í huga hvort 

þolandinn sé ennþá með ofbeldismanninum eða ekki, hver fjölskyldustaðan sé, hvort þolandi 

eigi börn með ofbeldismanninum eða úr fyrra sambandi. Auk þess þarf að skoða hvort að 

þolandinn eigi einhverja nána að sem gætu aðstoðað hann í gegnum erfiða tíma. Það þarf að 

huga að fjárhagsstöðu þolandans og þá aðallega því hvort hann eigi erfitt með að ná endum 

saman eða hvort hann sé þokkalega vel efnaður og þurfi ekki að hafa áhyggjur af 

fjármálunum. Einnig þarf að hafa aldur þolandans í huga þar sem það getur verið 
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mismunandi hvernig hann kemst í gegnum áfallið eftir aldri og hvernig hann tekur á 

afleiðingum þess ofbeldis sem hann varð fyrir. Þessa þætti þurfa fagaðilar að hafa í huga, 

hvort sem þolandi er kvenmaður eða karlmaður (Schreiber, Renneberg og Maercker, 2009). 

Karlmenn hafa talað um að þeim finnist erfitt að sækja sér aðstoð á stofnanir, 

sérstaklega þar sem margar stofnanir vinni aðeins með kvenkyns þolendur en ekki með 

karlkyns þolendum. Þeir finna líka fyrir staðalímyndinni og að fagfólk horfi á þá sem sterkara 

kynið og kvenmenn sem það veikara. Þeim finnst mörgum hverjum eins og samfélagið 

viðurkenni ofbeldi gegn þeim og finna því ekki fyrir stuðningi þar. Þetta eru niðurstöður 

rannsóknar þar sem skoðuð var reynsla karlmanna af því að leita sér aðstoðar eftir ofbeldi af 

hendi kvenna (Machado o.fl., 2017). Þeir finna fyrir hlutdrægni í þeirra garð, mýtum og 

neikvæðum viðbrögðum frá samfélaginu. Margir fagmenn virðast ekki trúa þeim eða skilja 

afleiðingarnar sem ofbeldið hafði, og gera jafnvel lítið úr þeim. Margir hverjir sem koma að 

svona málum horfa á karlmenn aðeins sem gerendur en ekki sem þolendur ofbeldis. Það eru 

ekki bara þolendur sem finna fyrir þessu heldur hafa fagmenn einnig talað um að þeir viti 

ekki hvernig þeir eigi að nálgast karlkyns þolendur og hvernig eigi að aðstoða þá. Rannsókn 

sem gerð var þar sem viðhorf fagmanna til karlkyns þolenda var athugað gaf til kynna að 

kenna þyrfti fagfólki hvernig best væri að aðstoða karlkyns þolendur kynferðisofbeldis (Paul 

og Paul, 2016). 

10 Lokaorð og umræða 

Það er erfitt fyrir bæði kynin að stíga fram og sækja sér aðstoð og að segja frá ofbeldinu sem 

þau urðu fyrir, en það er mismunandi eftir kynjum. Það er erfitt fyrir konur að sækja sér 

aðstoð þar sem makar þeirra eru oft sterkari og meira ógnandi þannig að konurnar hræðast 

að fara frá þeim vegna óttans um að þeir eigi eftir að koma á eftir þeim. Það sem körlum 

finnst erfiðast við að sækja sér aðstoð og segja frá er hræðslan við að þeim sé ekki trúað, það 

sama má reyndar segja um hluta kvenna. Karlmenn hræðast það líka að það sé horft til 

þeirra sem aumingja fyrir að geta ekki varið sig gegn mökum sínum. Mögulega er hægt að 

rekja það til mýta sem eru til um ofbeldi, bæði um ofbeldi gegn konum og körlum. Sagt er að 

karlmenn geti ekki orðið fyrir ofbeldi og að konur geti ekki beitt karla ofbeldi. Þá má rekja 

það til mýtu sem kemur fram í spurningum um það af hverju karlmaðurinn hafi ekki bara 
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farið frá konunni eða af hverju hann reyndi ekki að verja sig. Eins er það mýta að segja að 

konan hafi viljað láta nauðga sér eða að hún hafi verið að biðja um það með djörfum 

klæðaburði. Með þessu viðhorfi almennings er ekki skrítið að ofbeldi sé eins falið og það er, 

sérstaklega hjá körlum. Þeir þora síður að leita sér aðstoðar eða segja öðrum frá. Til þess að 

karlmenn verði öruggari með að stíga fram og sækja sér aðstoð þarf að opna á þessa 

umræðu í samfélaginu, að karlmenn geti líka verið þolendur ofbeldis og að þeir séu ekki 

aumingjar þó þeir hafi orðið fyrir ofbeldi. 

Afleiðingarnar í kjölfar kynferðislegs ofbeldis eru svipaðar hjá konum og körlum en þó 

finna karlar finna mest fyrir skömm og konur mest fyrir kvíða sem afleiðingu ofbeldisins 

samkvæmt því sem ársskýrsla Stígamóta segir. Það er í samræmi við það sem hefur verið 

fjallað um í ritgerðinni þar sem karlar finna fyrir skömm og eiga erfitt með að sækja sér 

aðstoð vegna þess að þeir eru hræddir við að þeim verði ekki trúað eða vegna þess að þeir 

eiga að geta varið sig samkvæmt öllum þeim sögum sem eru til um ofbeldi gegn körlum. 

Velta má því fyrir sér hvort að afleiðingarnar geti verið mismunandi eftir því hvers konar 

ofbeldi þolandi varð fyrir. 

Það getur verið krefjandi að starfa sem ráðgjafi og vinna með þolendum. Það er 

mikilvægt fyrir fagaðila að hugsa ekkert um mýtur og staðalímyndir og trúa í stað þess 

þolendum þegar þeir segja frá því sem þeir urðu fyrir. Eins og flest úrræðin sem fjallað var 

um í ritgerðinni þá er markmiðið með stofnunum og samtökum yfirleitt að styrkja 

einstaklingana og að hjálpa þeim til sjálfshjálpar. Að leiða þolendur í gegnum ferlið þegar 

þeir eru loksins tilbúnir til þess að leita sér aðstoðar. Jafnframt þarf að sýna þeim skilning og 

mæta þeim þar sem þeir eru staddir. Mikilvægt er að aðstoða þolendur við að vinna úr 

afleiðingum ofbeldisins. Það getur auk þess verið gott fyrir fagaðilana að horfa á 

heildarsýnina og horfa á vistfræðilíkan Belsky og hvaða þættir urðu þess valdandi að ofbeldið 

átti sér stað. Einnig þarf að athuga hvort að einstaklingurinn lifir við fátækt og hvort það sé 

fjölskylda í kringum hann til að styðja við bakið á honum. 

Ofbeldi er hræðilegur atburður og það ætti enginn að þurfa að ganga í gegnum það að 

vera beittur ofbeldi. Það hefur verið rætt mikið um ofbeldi í fjölmiðlum og hjá almenningi 

upp á síðkastið vegna #metoo byltingarinnar þar sem konur stigu fram og sögðu frá sinni 

reynslu af því að vera áreittar eða beittar ofbeldi. Hvar eru karlarnir þegar kemur að þessum 

málum og af hverju stíga þeir ekki fram með sínar sögur? Kannski er byltingin sem hefur 
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verið í gangi nýlega aðallega fyrir konur en þá þyrftu karlar að standa upp og koma af stað 

sinni eigin byltingu og opna á þessa umræðu vegna þess að þeir geta svo sannarlega líka 

orðið fyrir ofbeldi. Karlar eru ekki eins opnir með þetta og konur. Þótt að margar konur þori 

ekki að stíga fram, þá eru ennþá færri karlar sem þora það. Það er kannski ástæðan fyrir því 

að brösuglega gekk að finna heimildir fyrir ritgerðina. Þegar reynt var að finna greinar um 

karlkyns þolendur ofbeldis fundust nánast einungis greinar um karla sem gerendur og konur 

sem þolendur. Það tók langan tíma að safna greinum fyrir ritgerðina þar sem karlkyns 

þolendur ofbeldis hafa lítið verið rannsakaðir og mætti því skoða þetta málefni betur og leyfa 

karlmönnum að fá sterkari rödd í þessum málum. 

Það er til mikið af úrræðum fyrir þolendur ofbeldis hér á landi eins og fjallað hefur verið 

um í ritgerðinni. Eitt úrræði var ekki tekið fyrir í ritgerðinni og það er Kvennaathvarfið, en 

það er aðeins fyrir konur og þar sem ritgerðin fjallar um ofbeldi gegn körlum var ekki rétt að 

hafa það úrræði með. Þó er rétt að taka fram að Kvennaathvarfið vinnur gífurlega mikilvægt 

starf samt sem áður. 

Að mati höfundar eru ekki til nægjanlegar upplýsingar um afleiðingar ofbeldis. Það gekk 

brösuglega að finna heimildir fyrir tíðni afleiðinga en auk þess gekk erfiðlega að finna greinar 

um ofbeldi gegn körlum í parasamböndum. Það þyrfti að rannsaka betur afleiðingar hjá 

hvoru kyni fyrir sig og einnig muninn á afleiðingum eftir tegund ofbeldis hjá báðum kynjum. 

Slíkar upplýsingar gætu gefið betri sýn á þessi mál og hjálpað fagfólki að veita þolendum 

bestu mögulegu aðstoðina. 

  



 32 

Heimildaskrá 

Aflið. (e.d.). Um Aflið. Sótt af http://aflidak.is/um-aflid/ 

Ali, P. og McGarry, J. (2018). Supporting people who experience intimate partner violence. 
Nursing standard, 32(24), 54-62. doi: 10.7748/ns.2018.e10641  

Allen-Collinson, J. (2009). A marked man: female-perpetrated intimate partner abuse. 
International Journal of Men’s Health, 8(1), 22-40. doi: 10.3149/jmh.0801.22 

Barnaverndarstofa. (2012). Skilgreiningar- og flokkunarkerfi í barnavernd 2. útgáfa. Sótt af 
http://www.bvs.is/media/verklagsreglur/SOF-090215-3.pdf 

Barnett, O. W., Miller-Perrin, C. L. og Perrin, R. D. (2011). Family Violence across the lifespan: 
An Introduction. Los Angeles: SAGE Publications, Inc. 

Belsky, J. (1980). Child Maltreatment: An ecological integration. American Psychologist, 
35(4), 320-335. 

Belsky, J. (1993). Etiology of child maltreatment: a developmental-ecological analysis. 
Pshychological Bulletin, 114(3), 413-434. doi: 10.1037/0033-2909.114.3.413 

Bjarkarhlíð. (e.d.). Þjónusta Bjarkarhlíðar. Sótt af https://www.bjarkarhlid.is/jnusta/ 

Bremner, J. (2007). Functional neuroimaging in post-traumatic stress disorder. Expert Review 
of Neurotherapeutics, 7(4), 393-405. doi: 10.1586/14737175.7.4.393 

Ciccarelli, S. K. og White, J. N. (2013). Psychology: an exploration. Bandaríkin: Pearson 
Education, Inc. 

Drekaslóð. (e.d.). Um okkur. Sótt af http://drekaslod.is/um-okkur.html 

England, D. E., Descartes, L. og Collier-Meek, M. A. (2011). Gender role portrayal and the 
Disney princesses. Sex Roles , 64(7-8), 555-567. doi: 10.1007/s11199-011-9930-7 

Freydís Jóna Freysteinsdóttir. (2005). Risk factors for repeated child maltreatment in Iceland: 
an ecological approach. Reykjavík: University of Iceland press. 

Gover, A. R., Jennings, W. G., Tomsich, E. A., Park, M. og Rennison, C. M. (2011). The 
influence of childhood maltreatment and self-control on dating violence: a comparison of 
college students in the United States and South Korea. Violence and victims, 26(3), 296-
318. doi: 10.1891/0886-6708.26.3.296 

Heimilisfriður. (e.d.). Lýsing á verkefninu. Sótt 22. febrúar 2018 af 
http://heimilisfridur.is/verkefnid 

Heise, L. L. (1998). Violence against women: An integrated, ecological framework. Violence 
Against Women, 4(3), 262-290. doi: 10.1177/1077801298004003002  

http://aflidak.is/um-aflid/
https://www.bjarkarhlid.is/jnusta/
http://drekaslod.is/um-okkur.html
http://heimilisfridur.is/verkefnid


 33 

Heyward, V. H., Johannes-Ellis, S. og Romer, J. (1986). Gender differences in strength. 
Research Quarterly for Exercise and Sport, 57(2), 154-159. doi: 
10.1080/02701367.1986.10762192 

Landspítali. (e.d.). Neyðarmóttaka fyrir þolendur kynferðisofbeldis. Sótt af 
https://www.landspitali.is/sjuklingar-adstandendur/deildir-og-thjonusta/neydarmottaka-
fyrir-tholendur-kynferdisofbeldis/ 

Living Well. (e.d.). Living Well App. Sótt af https://www.livingwell.org.au/get-support/living-
well-app/ 

Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008. 

Machado, A., Santos, A., Graham-Kevan, N. og Matos, M. (2017). Exploring help seeking 
experiences of male victims of female perpetrators of IPV. Journal of Family Violence, 
32(5), 513-523. doi: 10.1007/s10896-016-9853-8 

Myers, M. F. (2001). The well-being of physician relationships. The Western Journal of 
Medicine, 174(1), 30-33. 

Outlaw, M. (2009). No one type of intimate partner abuse: Exploring physical and non-
physical abuse among intimate partners. Journal of Family Violence, 24(4), 263-272. doi: 
10.1007/s10896-009-9228-5 

Paul, J. og Paul, W. (2016). Councelor attitudes of effectiveness with sexually abused men. 
Community Mental Health Journal, 52(8), 1057-1063. doi: 10.1007/s10597-015-9838-8 

Pavolva, M. A., Weber, S., Simoes, E. og Sokolov, A. N. (2014). Gender stereotype 
susceptibility. Plos One 9(12), 1-13. doi: 10.1371/journal.pone.0114802 

Russell, B., Chapleau, K. M. og Kraus, S. W. (2015). When is it abuse? How assailant gender, 
sexual orientation, and protection orders influence perceptions of intimate partner 
abuse. Partner Abuse, 6(1), 47-64. doi: https://doi.org/10.1891/1946-6560.6.1.47 

Schreiber, V., Renneberg, B. og Maercker, A. (2009). Seeking psychosocial care after 
interpersonal violence: An integrative model. Violence and Victims, 24(3), 322-336. doi: 
10.1891/0886-6708.24.3.322 

Stígamót. (2017). Ársskýrsla Stígamóta 2016. Reykjavík: Stígamót. 

Stígamót. (2017). Um nauðganir. Reykjavík: Stígamót. 

Stígamót. (e.d. - a). Fréttir. Sótt af https://www.stigamot.is/is/frettir/frettir/sjuk-ast-af-stad-
i-dag- 

Stígamót. (e.d. - b). Kynferðisleg áreitni. Sótt af 
https://www.stigamot.is/is/fraedsluefni/kynferdislegt-ofbeldi/kynferdisleg-areitni 

Stígamót. (e.d. - c). Kynferðislegt ofbeldi. Sótt af 
https://www.stigamot.is/is/fraedsluefni/kynferdislegt-ofbeldi 

https://www.livingwell.org.au/get-support/living-well-app/
https://www.livingwell.org.au/get-support/living-well-app/
https://doi.org/10.1891/1946-6560.6.1.47
https://www.stigamot.is/is/frettir/frettir/sjuk-ast-af-stad-i-dag-
https://www.stigamot.is/is/frettir/frettir/sjuk-ast-af-stad-i-dag-


 34 

Stígamót. (e.d. - d). Nauðganir. Sótt af 
https://www.stigamot.is/is/fraedsluefni/kynferdislegt-ofbeldi/naudganir 

Stígamót. (e.d. - e). Viðtalsþjónusta. Sótt af 
http://www.stigamot.is/is/radgjof/vidtalsthjonusta 

Terrance, C. A., Plumm, K. M. og Thomas, S. A. (2011). Perception of domestic violence in 
heterosexual relationships: Impact of victim gender and history of response. Partner 
Abuse, 2(2), 208-223. doi: 10.1891/1946-6560.2.2.208 

Wallace, R. (2014). Identifying potential challenges in providing emergency advocacy 
services to male victims of intimate partner violence. Partner Abuse, 5(1), 58-68. doi: 
https://doi.org/10.1891/1946-6560.5.1.58 

https://www.stigamot.is/is/fraedsluefni/kynferdislegt-ofbeldi/naudganir
http://www.stigamot.is/is/radgjof/vidtalsthjonusta
https://doi.org/10.1891/1946-6560.5.1.58

