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Útdráttur 

Ofbeldi í nánum samböndum er orðið verulegt vandamál um allan heim og hefur það áhrif á 

heilsu og velferð hjá körlum, konum og börnum. Þetta vandamál á sér stað án tillits til kyns, 

aldurs, trúarbragða og þjóðernis. Tíðni ofbeldis í nánum samböndum er hærri hjá ungum 

einstaklingum heldur en hjá fullorðnum og hefur það því áhrif á ungmenni um allan heim í 

dag.  

Breytingar á persónuleika og sjálfsmynd eru mestar á tímum unglingsárana til ungs 

fullorðinsára og eru náin sambönd talin vera lykilatriði þegar kemur að sjálfsmynd þeirra og 

gegna því mikilvægu hlutverki í lífi ungmenna. Ofbeldi í ungum parasamböndum er því 

alvarlegt vandamál þar sem afleiðingar þess geta haft áhrif á sjálfsmynd, sjálfsálit og 

sjálfsvirðingu sem er að þróast. Þolendur ofbeldis geta farið að týna sjálfum sér og getur 

þetta ýtt undir ýmsa áhættuhegðun meðal ungmenna. Afleiðingar ofbeldis í ungum 

parasamböndum getur haft bæði skammtíma og langtíma áhrif á þolendur sem jafnvel geta 

varið alla ævi og haft áhrif á komandi kynslóðir. 

Helstu niðurstöður eru að ofbeldi í nánum samböndum er í grundvallatatriðum ofbeldi af 

núverandi eða fyrrverandi maka og eru birtingarmyndir þess líkamlegt, andlegt, fjárhagslegt 

og/eða kynferðislegt ofbeldi. Sjálfsmynd einstaklinga er í mestri þróun á unglingsárunum og 

getur ofbeldi í ungum parasamböndum og samfélagsmiðlar haft áhrif á neikvæð áhrif á 

mótun hennar. Félagsráðgjafar á þessum vettvangi eru því mikilvægir bæði fyrir stuðning, 

ráðgjöf, forvarnir og fræðslu fyrir ungmenni sem verða þolendur ofbeldis í nánum 

samböndum. 

 

Lykilhugtök: Ofbeldi í nánum samböndum, ofbeldi í ungum parasamböndum, áhrif ofbeldis á 

sjálfsmynd, samfélagsmiðlar, félagsráðgjöf og úrræði. 
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Formáli  

Þessi ritgerð er 12 ETSC- eininga lokaverkefni til BA- gráðu í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

Ritgerðin var unnin vorið 2018. Leiðbeinandi var Jóna Margrét Ólafsdóttir aðjúnkt við 

félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Ég vil þakka henni innilega alla aðstoð, góða leiðsögn og 

uppbyggilega gagnrýni við gerð ritgerðarinnar.  

Sérstakar þakkir fær Kristín Alfreðsdóttir fyrir ótakmarkaða þolinmæði við yfirlestur. 

Foreldrar mínir og kærastinn minn Alexander Ísak eiga hrós skilið fyrir endalausa þolinmæði, 

stuðning og hvatningu í gegnum námið. Einnig vil ég þakka bestu vinkonu minni Sólrúnu Sif 

fyrir samfylgdina í gegnum þessi námið okkar og fyrir að vera kletturinn minn. 
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1 Inngangur 

Ofbeldi í nánum samböndum er alþjóðlegt heilsufarsvandamál og er tíðni þess hærri meðal 

ungmenna í samanburði við fullorða. Þetta vandamál hefur áhrif á ungmenni um allan heim 

(World Health Orginization, e.d.; Cotton, Freeman og Rosenbluth, 2013). Ofbeldi í ungum 

parasamböndum hefur áhrif á þolanda ofbeldisins og fjölskyldu hans, einnig getur þetta haft 

áhrif á milli kynslóða og orðið að hringrás misnotkunar (Cotton o.fl., 2013). Mikilvægasta 

hlutverk í lífi allra ungmenna er að þróa sjálfsmynd sína og spila náin sambönd þar gríðarlega 

stórt hlutverk. Ofbeldi í ungum parasamböndum getur skaðað bæði sjálfsmynd og sjálfsálit 

þeirra og getur leitt til þess að hæfni þeirra til að viðhalda mikilvægum samböndum skerðist 

og getur þetta ýtt undir auka áhættuhegðun (Klimstra, Luyckx, Branje, Teppers, Coossens og 

Meeus, 2013; Cotton o.fl., 2013). 

Ungmenni í dag reiða sig mikið á tæknina í dag. Ekki bara í daglegu lífi heldur einnig 

þegar kemur að nánum samböndum. Vegna aukinnar tækninotkunar meðal ungmenna eru 

samfélagsmiðlar notaðir meðal annars til að hafa aukið eftirlit með maka, stjórna og beita 

bæði munnlegri og tilfinningalegri árás (Klimstra o.fl., 2013; Cotton o.fl., 2013). 

Markmið þessarar ritgerðar er því að skoða ofbeldi í nánum samböndum og hvernig 

ofbeldi í ungum parasamböndum getur haft áhrif á sjálfsmynd þolenda. Skoðað verður einnig 

hvernig samfélagsmiðlar geta ýtt undir ofbeldi í nánum samböndum og þá sérstaklega meðal 

ungmenna. Einnig verður farið yfir vinnu félagsráðgjafa með þolendum ofbeldis í nánum 

samböndum. Lagt verður upp með eftirfarandi rannsóknarspurningar:  

1. Hvað er ofbeldi í ungum parasamböndum? 

2. Á hvaða hátt hefur ofbeldi í ungum parasamböndum áhrif á sjálfsmynd þolenda? 

3. Hvernig geta samfélagsmiðlar í nútímasamfélagi ýtt undir ofbeldi í ungum 

parasamböndum? 

Við gagnaöflun þessarar ritgerðar var notast við ritrýndar fræðigreinar, fræðibækur, 

heimasíður á veraldarvefnum ásamt skýrslum um ofbeldi í nánum samböndum. 

Ritgerðin skiptist í sex megin kafla. Í kafla eitt verður farið yfir helstu skilgreiningar í 

tengslum við ritgerðarefni og eru þær eftirfarandi: Sjálfsmynd, sjálfstraust, sjálfsvirðing, 

samfélagsmiðlar og parasamband. Í kafla tvö verður fjallað um kenningar tengdar ofbeldi í 
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nánum samböndum og verða fimm teknar fyrir. Kenningar eru félagsnámskenningin, 

tengslakenningin, lært hjálparleysi, ofbeldishringurinn og vistfræðilíkan Bronfenbrenner. 

Kafli þrjú fjallar um unglingsárin og þróun sjálfsmyndar. Í fjórða kaflanum verður farið yfir 

ofbeldi í nánum samböndum, ofbeldi í ungum parasamböndum, birtingarmyndir og 

afleiðingar þess ásamt áhrifum á sjálfsmynd. Í fimmta kaflanum verður farið yfir 

samfélagsmiðla, klám og hefndarklám. Í sjötta kafla verður svo farið yfir störf félagsráðgjafa 

með þolendum ofbeldis í nánum samböndum og helstu úrræði. Að lokum verða niðurstöður 

dregnar saman og rannsóknarspurningum sem langar voru fram svarað í umræðum og 

lokaorðum.  

2 Skilgreiningar  

2.1 Sjálfsmynd 

Sjálfmynd hefur verið skilgreind sem huglæg skynjun einstaklingsins um sitt eigið sjálf í 

tengslum við líkamlegt útlit, reynslu, langanir og tilfinningar. Sjálfsmyndin byggir á tveimur 

atriðum sem eru okkar eigið mat og upplifun á atburðum sem hafa gerst og hvernig við 

túlkum álit annarra (Bailey, 2003, Sebastian, Burnett og Blakemore, 2008). Hægt er að flokka 

sjálfsmynd í þrjá þætti sem eru vitsmunaleg sjálfsmynd, félagsleg sjálfsmynd og líkamímynd 

(Jackson, Eye, Fitzgerald, Zhao og Witt, 2010).  

Sjálfsmyndin byrjar að þroskast strax á barnsaldri þar sem að mat á eigin færni fer fram 

og jákvæð styrking frá umhverfinu skiptir máli. Á þessum tíma er mikilvægt að passa upp á 

gagnrýni og annað sem gæti haft áhrif á sjálfsvirðingu barnsins (Berk, 2007). Til að lifa 

heilbrigðu lífi er sjálfsmynd talin vera einn grundvallarþáttur sem felur það í sér jákvæðni 

gagnvart sjálfum sér og geta nýtt eigin styrkleika ásamt því að setja sjálfum sér kröfur sem 

eru raunhæfar (Guðrún Ragnarsdóttir og Margrét Guðmundsdóttir, 2006).  

2.2 Sjálfstraust 

Sjálfstraust er lykillinn að velgengni í lífinu og er sjálfstraust hugtak sem endurspeglar mat 

einstaklinga á eigin sjálfsmynd, tilfinningu um sjálfsvirðingu, sjálfsöryggi og þær jákvæðu og 

neikvæðu skoðanir sem að einstaklingar hafa um sjálfan sig. Þróun jákvæðrar sjálfsmyndar 

og sjálfstrausts er talið vera mikilvægt fyrir góða aðlögun í samfélaginu. Sjálfstraust nær yfir 

trú og tilfinningar eins og sigur, örvæntingu, stolt og skömm. Sjálfstraust er flókið fyrirbæri 
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sem saman stendur af þremur þáttum: hæfni, verðmæti og sjálfsmati. Sjálfstraust gegnir því 

mikilvægu hlutverki þegar kemur að persónuleika einstaklingsins. Lágt sjálfstraust og 

sjálfsálit getur þróað með sér ýmis hegðunarvandamál og er þunglyndi talið vera eitt 

algengasta vandamálið. Lágt sjálfstraust og þunglyndi getur skapað hindranir þegar kemur að 

jákvæði þróun persónuleikans (Sharma og Agarwala, 2014).  

2.3 Sjálfsvirðing 

Sjálfsvirðing er ein af okkar mikilvægustu fjársjóðum þegar kemur að persónulegum 

eiginleikum. Hugtakið sjálfsvirðing er eitt af þeim mikilvægustu þegar kemur að því að mynda 

eigið sjálfstæði. Trú einstaklinga á eigin getu, hæfileikum og árangri eru þættir sem mynda 

sjálfsvirðingu (Middleton, 2006; Berger, 2008). Að vera virtur er vænting um ákveðin staðal 

og segir það til um hvernig einstaklingar vilja að aðrir komi fram við sig og gegnir mjög 

mikilvægu hlutverki þegar kemur að mannlegu samfélagi. Virðing varðar ekki einungis 

hvernig þú kemur fram við aðra heldur einnig hvernig við meðhöndlum náttúruna og 

umhverfið í kringum okkur. Virðing er eitthvað sem við gefum frá okkur og tökum á móti. 

Þegar einstakling er sýnd óvirðing getur það haft öflug áhrif á sjálfsvirðingu og jafnvel haft 

langvarandi áhrif sem krefst aðgerða til að byggja hana upp aftur. Ef valda ójafnvægi ríkir í 

nánum samböndum getur það haft áhrif á bæði sjálfsvirðingu og sjálfsmynd einstaklinga sem 

og hæfni til að virða aðra (Middleton, 2006). 

2.4 Samfélagsmiðlar 

Miðlar er tækni sem er notuð í nútíma samfélagi til að upplýsa og miðla skilaboðum áfram í 

gegnum myndir, myndbönd, texta og fleira (Martinez, Cazares, Kuri, Huerta, Araiza og Valdz, 

2016). Notendur tengjast samfélagsmiðlum með því að búa til persónulegar síður sem geyma 

upplýsingar um viðkomandi. Notendur bjóða svo vinum og kunningjum að fylgjast með sér 

(Kaplan og Haenlein, 2010). Á hverjum degi nota bæði einstaklingar og samfélagið miðla til 

að fá aðgang að upplýsingum sem að lýsa, útskýra og greina gögn hvort sem þau eru pólitísk, 

félagsleg, efnahagsleg eða menningarlegir viðburðir bæði innlendis og alþjóðlega. Stutt 

textaskilaboð sem eru send á milli einstaklinga er eitt mest notaða form samskipta í dag og 

eru þeir til á mörgum sviðum eins og til dæmis Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat og 

fleira. Samfélagsmiðlar njóta mikilla vinsælda í dag og þá sérstaklega á meðal ungra notenda 

(Martinez o.fl., 2016; Kaplan og Haenlein, 2010).  
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2.5 Náin sambönd  

Rómantísk sambönd eiga sér oft stað fyrst þegar að ungmenni fara yfir á ung fullorðinsárin. 

Oft byrja náin sambönd með stefnumótum sem leiðir til náins sambands. Þetta verður oft til 

þess að aðilar hefji svo sambúð eða gangi í hjónaband (Manning, Cohen og Smock, 2011). Par 

telst til tveggja einstaklinga sem sameinast ákveðnum tilfinningaböndum og getur það verið 

skilgreint sem eitt, frá tilhugalífi til hjónabands. Hugtakið par breytist með aldri, tímalengd 

sambands, þroska og lífsreynslu einstaklingana. Hugtökin kærasti/kærasta, félagi og maki eru 

oftast notuð til að skilgreina aðila í nánum samböndum (Martinez o.fl., 2016; Benson og 

Coleman, 2016). Parasambönd geta orðið fyrir miklum áhrifum líkamlegs aðdráttarafls eins 

og af tengslum og sameiginlegum einkennum. Helstu samskiptaþættir sem hafa áhrif á pör 

eru tilfinningalegur þroski, kynferðisleg ánægja, sjálfsálit, virðing fyrir hvort öðru, hæfni til að 

tjá sig og taka á móti ástúð. Sambönd við náin aðila, börn, fjölskyldumeðlimi og vini móta líf 

einstaklinga á djúpan hátt. Ástarsambönd eru talin vera þau sambönd sem móta útlínur 

lífsins og eru gæði þeirra byggð á heilsu og vellíðan (Martinez o.fl., 2016). Í þessari ritgerð 

verður notast við hugtakið maki/makar.  

3   Kenningar  

3.1 Félagsnámskenning Bandura 

Árið 1977 kom sálfræðingurinn Albert Bandura með félagsnámskenninguna (e. social 

learning theory). Hún er byggð á að einstaklingar læri hvor af öðrum með því að leiða sjónum 

á og líkja eftir. Þess vegna er hægt að mynda að mannleg hegðun eins og ofbeldi sé lærð 

hegðun (Bandura, 1977). Félagsnámskenningin er mannleg hegðun sem sýnir samspil 

vismunalegra, atferlislegra og umhverfislegra þátta. Kenningin sýnir fram á að 

einstaklingurinn og umhverfið hafa áhrif á hvort annað og því er ekki beint hægt að segja að 

einstaklingar séu frjálsir þar sem að þeir eru háðir umhverfinu í kringum þá. Þetta samspil 

verður til þess að einstaklingar fá möguleika til að setja sín eigin mörk og hafa því áhrif á sín 

eigin örlög (Bandura, 1977). 

Félagsnámskenningin skiptist í raun og veru í þrjá megin þætti á sálrænu ástandi 

einstaklingsins sem skiptir máli þegar kemur að lærðri hegðun. Fyrsti þátturinn er óbeint ferli 

(e. vicarious processes) þar sem undirstaðan er að hver og einn einstaklingur lærir með því 
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að leiða sjónum að öðrum einstaklingum í kringum sig. Annar þátturinn er táknrænt ferli (e. 

symbolic processes) og er það hæfni einstaklinga til að lesa í tákn sem eru munnleg eins og til 

dæmis að gera sér grein fyrir og sjá fyrir afleiðingum. Þetta gefur einstaklingur færni á að 

breyta hegðun sinni í samræmi við það. Þriðji og síðasti þátturinn er sjálfstjórnunar ferli (e. 

self- regulatory processes) sem snýst um að einstaklingar geti mest megnis stjórnað eigin 

hegðun, þó svo að eitthvað nýtt lærist þýðir það ekki endilega að það verði breytingar á 

hegðun (Bandura, 1977). 

Gagnrýnendur telja að þó svo að kenningin geti útskýrt flóka hegðun, þá getur hún ekki 

gert fullnægjandi grein fyrir því hvernig við þróum hegðun okkar. Einstaklingar hafa mikla 

vitsmunalega stjórn á hegðun sinni og þó svo að við upplifum ofbeldi þá þýðir það ekki að við 

endurspeglum að í hegðun okkar. Bandura var einnig gagnrýndur fyrir að taka ekki tillit til 

líffræðilegra þátta þar sem að oft er hegðun ekki bara lærð heldur að hluta til arfgeng 

(McLeod, 2016).   

3.2 Tengslakenning Bowlby 

Árið 1969 setti geðlæknirinn John Bowlby fram tengslakenninguna (e. attachment theory) og 

fjallar hún um tengsl sem verða strax á milli umönnunaraðila og barns ásamt áhrifum 

þessarar tengsla á hegðun í framtíðinni (Beckett og Taylor, 2010). Góð tengsl á milli móður 

og barns ýta undir aukin tilfinningalegan þroska og betri félagsleg tengsl. Óörugg tengsl geta 

leitt til heiftar og mistrausts gagnvart eigin börnum og maka ásamt lélegri sjálfsmynd og ótta 

við höfnun. Þessi óöruggu tengsl geta valdið því að einstaklingurinn eigi í erfiðleikum með að 

stjórna eigin aðstæðum sem getur leitt til ofbeldis gagnvart maka (McClellan og Killeen, 

2000; Dutton og Sonkin, 2003).  

Áfalla tengslamyndun (e.d. traumatic bonding) er í tengslum við 

tengslamyndunarkenninguna og ofbeldi í nánum samböndum. Áfalla tengslamyndun getur 

annars vegar myndast þegar að ójafnvægi ríkir í sambandi og hins vegar þegar að maki hagar 

sér til skiptis ástúðlega og sýnir ofbeldisfulla hegðun. Með þessari framkomu getur gerandi 

náð ákveðnu valdi yfir maka sínum og gert þolanda háðan sér. Eftir því sem að ofbeldið 

verður alvarlegra og oftar reynir þolandi að hindra ofbeldið með því að breyta hegðun sinni. 

Þegar þolandi áttar sig á að ofbeldið haldi áfram þrátt fyrir breytta hegðun er áfalla 

tengslamyndunin orðin mikil (Dutton og Painter, 1993). 
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Tengslakenningin hefur verið gagnrýnd fyrir að gera ráð fyrir því að umönnunaraðili 

barns sé móðirin. Kenningin getur leitt til misskilnings um að konur eigi frekar að vera heima 

að hugsa um barnið í staðinn fyrir að fara út á vinnumarkað aftur eftir fæðingu vegna 

tengslamyndunar. Æskilegt er að umönnunaraðilar eyði tíma með barni sínu en oft er það 

ekki hægt efnahagslega og hefur tengslakenningin verið gagnrýnd fyrir að ýta jafnvel undir 

sektarkennd hjá mæðrum. Sýnt hefur verið fram að þó að barn fari í barnagæslu er það ekki 

áhætta á tengslamyndum milli barns og móður (Slater, 2007).  

Gagnrýnendur áfalla tengslamyndunar telja að ekki sé hægt að útskýra 

sambandsákvarðanir meðal kvenna sem ekki hafa upplifað líkamlegt ofbeldi en búa við 

tilfinningalegt eða á milli karls og konu sem bæði taka þátt í minniháttar ofbeldi gagnvart 

hvort öðru. Bera þarf í huga að flestar rannsóknir sem gerðar eru um ofbeldi mæla ekki 

millibil heldur mæla þær tíðni og alvarleika ofbeldisins (Rhatigan, Street og Axsom, 2006).  

3.3 Lært hjálparleysi  

Árið 1967 kom Martin Seligman með kenninguna um lært hjálparleysi. Kenningin byggist á 

því að einstaklingar sem að verða fyrir áföllum, upplifa streituvaldandi aðstæður eða 

einhvers konar erfiðleika þróa með sér svo kallað lært hjálparleysi (Barnett, Miller-Perrin og 

Perrin, 2011). Lært hjálparleysi er afleiðing á meðal þolenda ofbeldis í nánum samböndum 

þar sem að þolandinn telur sig ekki geta stoppað ofbeldið sama hvað hann gerir og sama 

hvernig hann hegðar sér. Þar sem þolandinn getur ekki komið í veg fyrir ofbeldið með 

neinum hætti fer hann að samþykkja hegðun og framkomu gerandans sem veldur því að 

þolandinn hættir að reyna að hafa stjórn á aðstæðum (Barnett o.fl., 2011; Bargai, Ben-

Shakhar og Shalev, 2007). Þolendur sem upplifa að þeir hafi litla sem enga stjórn á 

aðstæðum og á ofbeldinu sem þeir verða fyrir teljast líklegri til þess að upplifa þunglyndi. Í 

kjölfar þess fer sjálfsmat og sjálfstraust að verða minna sem eykur líkur á að þolandinn 

ákveður að yfirgefa ekki ofbeldis sambandið. Afleiðingar obeldisins gerir það að verkum að 

þolendur draga sig til hlés og minnka líkurnar á því að þeir leiti sér hjálpar frá fjölskyldu og 

vinum (Bargai o.fl., 2007). 

3.4 Ofbeldishringurinn 

Árið 1979 fann sálfræðingurinn Leonore Walker út úr því að ofbeldis sambönd fylgja 

sameiginlegru mynstri eða ákveðinni hringrás sem kallast ofbeldishringurinn. Hringrásin 
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getur komið fram á einum degi, vikum eða mánuðum og getur þetta verið mjög mismunandi 

eftir samböndum. Þessi hringsrás ofbeldis í nánum samböndum hefur verið skipt upp í þrjú 

stig (Domestic violence roundtable, e.d.).  

Fyrsta stigið kallast spennustigið (e. Tension building state) en það byggist á 

sameiginlegum málum eins og peningum, börnum eða vinnu. Á þessu stigi setur gerandi út á 

maka sinn með að móðga hann, rífa hann niður andlega og kenna um sem gerir það að 

verkum að mikil spenna getur farið að myndast. Þolandinn reynir að gera geranda til geðs og 

reynir þannig að stjórna aðstæðum til að forðast ofbeldi eða frekari árekstra. Í lok stigsins 

verður spennan orðin svo mikið að hún nær ákveðnu suðumarki og byrjar þá oft líkamlegt 

ofbeldi (Domestic violence roundtable, e.d.; Giesbrecht, 2012). 

Annað stigið er svo kallað árásarstigið (e. acute violent incident), á þessu stigi er gerandi 

byrjaður að beita einhverskonar andlegu, líkamlegu, kynferðislegu og fjárhagslegu ofbeldi. Á 

þessu stigi getur þolandinn upplifað ofsahræslu og eru líkur á að hann fari frá geranda 

(Domestic violence roundtable, e.d.; Ali og Naylor, 2013).  

Þriðja og síðasta stigið er kallað hveitibrauðsstigið (e. honeymoon stage), þá fer 

gerandinn að sýna mjúka hlið og iðrun, biður fyrirgefðningar og lofar öllu fögru. Á þessu stigi 

verður gerandinn hinn fullkomni maki. Ef þolandi ákveður að taka aftur við geranda, fyrirgefa 

og halda sambandi sínu áfram á þessu stigi, er líklegt að stig eitt taki við aftur og hringrásinn 

hefjist enn á ný (Giesbrecht, 2012). Þessi hringrás getur svo haldið áfram sem getur hjálpað 

við að útskýra hvers vegna þolendur halda áfram að vera í ofbeldis samböndum. Þolanda er 

gefin trú og von um að allt verði eins og það var áður (Domestic violence roundtable, e.d.). 

Kenningin um ofbeldishringinn hélt ekki vinsældum sínum lengi þar sem gagnrýnt var að 

reynsla kvenna væri ekki alltaf í samræmi við kenninguna. Gagnrýnendur hafa jafnvel spurt 

þeirra spurninga, hvers vegna gerandi beiti reiði sinni bara á maka en ekki aðra fyrst að 

ofbeldi er talið vera afleiðing af reiði og spennu (Ali og Naylor, 2013).  

3.5 Vistfræðilíkan Bronfenbrenner 

Árið 1979 setti Urie Bronfenbrenner fram vistfræðilíkanið (e. ecological model) og hélt því 

fram að ofbeldi í nánum samböndum yrði vegna mismunandi þátta úr umhverfinu sem hafa 

áhrif á einstaklinga (Ali og Naylor, 2013). Vistfræðilíkaninu er skipt upp í fjögur svið sem eru 

einstaklingsbundnir þættir, fjölskylduþættir, félagslegir þættir og menningarlegir þættir. 
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Þættirnir tengjast allir lífi einstaklinga og ákveðnum áhættuþáttum sem geta ýtt undir það 

hvort að einstaklingur verði fyrir ofbeldi og jafnvel beiti því sjálfur (World health 

Organization [WHO], 2010; Ali og Naylor, 2013). 

Einstaklingbundnu þættirnir fela í sér einkenni sem eru líffræðileg og þætti sem eru 

persónubundir og hafa þeir áhrif á það hvernig einstaklingar hegða sér. Þættirnir geta verið 

kyn, aldur, menntun, fjárhagur, andleg veikindi, árásargirni, geðslag, misnotkun áfengis 

og/eða vímuefna (WHO, 2010; Ali og Naylor, 2013).  

Fjölskylduþættirnir fela í sér áhrif sambanda í nánanasta umhverfi einstaklingsins eins og 

við maka, fjölskyldu og vini. Tengslin og samskiptin geta haft áhrif á siðferði, upplifanir, 

reynsku og jafnvel skoðanir. Hegðun sem tíðkast innan vinahóps telst hafa á hvernig viðhorf 

og hegðun mótast hjá einstaklingnum (WHO, 2010).  

Félagslegir þættir eins og til dæmis atvinnuleysi, veik félagsleg tengsl og fátækt geta 

aukið líkurnar á að einstaklingur beiti eða verði þolandi ofbeldis. Há tíðni fátæktar í 

ákveðnum hverfum er talin oft ýta undir ákveðna áhættuhegðun (WHO, 2010).  

Menningarlegir þættir snúa að þeirri menningu og trú sem ríkir í hverju landi. Viðhorf og 

valdastaða milli kynjanna spila einnig stóran sess. Þar sem að mikið ójafnvægi og misrétti 

ríkir á milli kynja eru auknar líkur á að ofbeldi muni eiga sér stað (WHO, 2010).  

4 Unglingsárin og þróun sjálfsmyndar  

Unglingsárin (e. adolescence) eru talin vera frá 11 til 19 ára og er talað um það sem tímabil 

lífsins þar sem sérstök heilsa, þróun og réttindi fara eiga sér stað. Það er tími til að þróa 

þekkingu og færni ásamt því að læra stjórna tilfinningum sínum og samböndum. Á 

unglingsárunum verður einnig þróun á hæfileikum og eiginleikum sem eru talin vera 

mikilvæg svo að einstaklingar njóti unglingsáranna. Til að geta skilgreint ungmenni þá er 

aldur oft þæginleg leið en er það samt bara einkenni til að afmarka þetta tímabil þróunar í lífi 

einstaklinga. Aldur er oft notaður til að meta og bera saman líffræðilegar breytingar sem eiga 

sér stað (Santrock, 2016; WHO, e.d.). 

Á þessu tímabili lífsins verða ýmsar breytingar bæði líkamlegar og andlegar. Þessar 

breytingar eru til dæmis kynþroski og félagslegar breytingar þar sem að tilfinningin um að 

tilheyra ákveðnum hópum er mjög mikilvæg. Á þessu tímabili er einnig stöðug leit af 
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sjálfsmynd ásamt því að fylgja viðmiðum um staðalímyndir (Martinez o.fl., 2016). Leitin að 

sjálfsmynd og að ná að byggja hana upp á jákvæðan hátt er eitt af stærstu verkefnum sem að 

ungmenni standa frammi fyrir. Þetta tímabil snýst um að átta sig á þeim væntingum sem 

maður ber til sín, hver við erum og í raun átta sig á sjálfum sér (Álfheiður Steinþórsdóttir og 

Guðfinna Eydal, 2010). Því má segja að unglingsárin séu þroskunarstig í lífi ungmenna þar 

sem að þættir eins og kynlíf, slæmt eða ofbeldisfullt umhverfi getur haft áhrif á þessar innri 

og ytri breytingar sem eiga sér stað. Ytri áhrifin geta verið mismunandi á milli 

menningarkima, samfélaga, félagslegum gildum, reglum, ábyrgð, samböndum og væntingum 

á þessu tímabili (WHO, e.d.).  

James Marcia (1994) sálfræðingur þróaði kenningu Eriksson (1968) um hvernig mótun 

sjálfsmyndar á sér stað meðal ungmenna og voru grundvallaratriðin gildi og seigla (Berk, 

2007). Marcia skipti mótun sjálfsmyndar upp í fjögur stig sem eru: Forgefin sjálfsmynd, 

hlutverkaruglingur, gerjun og heilstæð sjálfsmynd (Marcia, 1994; Berk, 2007). Hver skref 

gefur til kunna hvaða áskoranir ungmenni upplifa á hverjum tíma fyrir sig. Á fyrsta stiginu 

sem er forgefin sjálfsmynd þá eru gildi ekki mynduð og aðeins farið eftir gildum foreldra. Á 

öðru stiginu sem kallast hlutverkaruglingur verða einhvers konar átök á milli foreldra og 

ungmennis, þar sem að ungmennið er ekki lengur sammála gildum foreldris. Þriðja stigið er 

gerjun og fer þar fram mikið þolinmæði meðal foreldra gagnvart ungmenninu, þar sem að 

sjálfskoðun er farin af stað og mótun sjálfsmyndar því í fullum gangi. Fjórða og síðasta stigið 

er heilstæð sjálfsmynd, en þar er ungmennið ekki jafn háð gildum foreldra og áður. 

Ungmennið er orðið sjálfstæðara og hefur myndað sjálfsmynd sína, eigin gildi og markmið 

(Berk, 2007).  

Náin sambönd meðal ungmenna er talin vera mikilvægur vettvangur þegar kemur að 

nánd og þróun sjálfsmyndar. Ungmenni sem hafa skýra mynd af eigin sjálfsmynd eru talin 

vera færari í að einbeita sér að markmiðum sem tengjast hlutdeild, nálægð og trausti þegar 

kemur að nánum samböndum. Á meðan að önnur ungmenni eru jafnvel ennþá að koma fót á 

sjálfsmynd sína. Ungmenni sem hafa upplifað óstöðugleika í fjölskyldu, vanrækslu eða 

höfnun eiga það til að upplifa svokallaða nándarþörf sem getur gert það að verkum að þau 

fara snemma út í rómantísk sambönd. Þessi snemmtæka rómantíska reynsla sem stafar af 

nándarþörf frá æsku getur gert það að verkum að ungmenni leiðist út í afbrot, ofbeldi og 

mennti til lítið. Ungmenni sem upplifa sjálfsöryggi eru talin hafa raunhæfari sjónarmið þegar 
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kemur að samböndum, en ungmenni sem upplifa óöryggi eiga það til að hræðast nánd, finna 

fyrir öfund og jafnvel kvíða þegar kemur að nánum samböndum. Unglingsárin eru talin vera 

tímabil tilrauna þar sem þeir prufa nýja hluti eins og til dæmis að reykja, áfengi og vímuefni 

og er því ákveðin áhættustýring í gangi. Því er talin mikilvægt að efla sjálfsöryggi, frumkvæði 

og sjálfsmynd þessara einstaklinga (Wekerle og Wolfe, 1999; Offenhouer og Buchalter, 

2011). 

4.1 Jákvæð og neikvæð sjálfsmynd 

Jákvæð og góð sjálfmynd er talin vera lykilþáttur að heilbrigði lífi einstaklinga og tekur það til 

jákvæðra viðhorfa gagnvart sjálfum sér ásamt því að geta séð eigin styrkleika og hæfileika. 

Að vera sáttur við sjálfan sig og geta sett sér raunhæfar kröfur er mjög mikilvægur þáttur 

þegar kemur að sjálfsmynd (Guðrún Ragnarsdóttir og Margrét Guðmundsdóttir, 2006). Góð 

sjálfsmynd felur meðal annars í sér að einstaklingurinn efist ekki um sitt eigið gildi, beri 

virðingu gagnvart öðrum og sjálfum sér, sýnir bjartsýni og öryggi (Álfheiður Steinþórsdóttir 

og Guðfinna Eydal, 2010). 

Í umhverfi okkar eru margir þættir sem geta ýtt undir sjálfsmynd einstaklinga á jákvæðan 

hátt. Þættir eins og hrós, vinir, fyrirmyndir, velgengi og umhyggja (Santrock, 2016). 

Mikilvægur umhverfisþáttur í lífi allra ungmenna er fjölskyldan. Ef að fjölskylda er með 

leiðandi uppeldishætti, sýnir skilning, umhyggju, áhuga og tekur virkan þátt í lífi 

ungmennisins getur elft sjálfsmynd hans (Steinberg, 2014).  

Neikvæð og slæm sjálfsmynd getur leitt til þess að einstaklingur verður óöruggur, hefur 

lágt sjálfsálit, slæma líkamsímynd og skortir sjálfsvirðingu. Þessir einstaklingar eru oft 

hræddir við að heyra gagnrýni og eiga erfiðara með að taka hóli (Guðrún Ragnarsdóttir og 

Margrét Guðmundsdóttir, 2006; Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2010). 

Neikvæð sjálfsmynd getur leitt til félagslegrar erfiðleika og neikvæðarar hegðunar. Mikilvægt 

er því að foreldrar ungmenna sem að glíma við neikvæða sjálfsmynd grípi inn í og reyni að 

auka vellíðan og efla sjálfsmynd ungmennisins (Sandtrock, 2016).  

Margir þættir í umhverfinu geta ýtt undir þessa neikvæðu sjálfsmynd eins og til dæmis 

foreldrar og vinir. Ef að foreldrar sýna afskiptaleysi, lítinn áhuga, setja engar reglur og eru 

með of miklar kröfur getur það leitt til neikvæðar sjálfsmyndar ásamt ofbeldi og vanrækslu 

inn á heimili. Áhættuhegðun og hópþrýsingur innan vinahóps getur einnig stuðlað að 
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neikvæðri sjálfsmynd ungmennis og skiptir því góður félagskapur miklu máli (Santrock, 2016; 

Causel og Leach, 2011). 

5 Ofbeldi í nánum samböndum almennt 

Ofbeldi getur verið mismunandi og komið fram á ýmsan hátt. Því er mikilvægt að geta borið 

kennsl á það til að greina hegðun í tengslum við ofbeldi. Ofbeldi getur verið flokkað sem 

tilfinningalegt- og/eða sálrænt-, líkamlegt-, kynferðislegt-, fjárhagslegt- og/eða eignarlegt 

ofbeldi. Hins vegar er ein sérstök tegund af ofbeldi og er það ofbeldi í nánum samböndum. Á 

síðustu þremur áratugur hefur þetta orðið verulegt félagslegt vandamál um allan heim vegna 

umfang þess og afleiðinga. Nýjasta skilgreiningin á ofbeldi í nánum samböndum nær yfir öll 

þau atvik sem fela í sér ógnandi hegðun, ofbeldi og misnotkun á milli aðira sem eru eða hafa 

verið náin (Martinez o.fl., 2016; Plat, 2007).  

Ofbeldi í nánum samböndum á sér stað án tillits til kyns, aldurs, trúarbragða og 

þjóðernis. Ofbeldi í nánum samböndum er alvarlegt og útbreitt vandamál burt séð frá því að 

það sé brot á mannréttindum. Þetta vandamál hefur áhrif á stóran hluta íbúafjölda um allan 

heim og er meirihluti þeirra sem upplifa slíkt ofbeldi konur (Herman, 2009; WHO, e.d.). 

Ofbeldi í nánum samböndum lýsir raunverulegu líkamlegu, kynferðislegu eða sálrænu ofbeldi 

sem gerist innan sambands af núverandi eða fyrrverandi maka. Þetta form ofbeldis er talið 

geta verið algeng viðbrögð við átökum sem eiga sér stað innan sambands og getur haft áhrif 

á andlega, líkamlega og félagslega velferð fyrir þolendur þess (Fellmeth, Heffernan, Nurse, 

Habibula og Sethi, 2015) Vegna eðlis ofbeldis í nánum samböndum er tilvist þess og áhrif oft 

mjög falið vandamál, en í kjölfar Me Too hreyfingarinnar hafa margir þolendur 

kynferðisofbeldis um allan heim fundið styrk til að stíga fram, leita sér aðstoðar og talað 

opinskátt um ofbeldið (Walsh og Gates, 2018; WHO, e.d). Tarana Burke stofnaði Me Too 

hreyfinguna árið 2006 til að hjálpa þolendum kynferðis ofbeldis, þá sérstaklega meðal ungra 

svartra kvenna og voru það svæðisbundin grasrótarsamtök. Innan sex mánaða var hreyfingin 

orðin alþjóðleg og nota þolendur kynferðisofbeldis í dag merkið #metoo til að sýna 

samstöðu. Tarana notaði hugmyndina valdefling með samúð og var hreyfingin gerð til þess 

að tryggja að þolendur vissu að þeir væru ekki einir á sinni vegferð. Me Too hefur gert það að 

verkum að mikilvægar samræðum um kynferðisofbeldi hefur færst í aukana og er baráttan 
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gerð til þess að enda kynferðislegt ofbeldi (Me too movement, e.d.). Í kjölfar Me Too 

hreyfingarinnar hefur Stígamót komið af stað átaki sem kallast sjúk ást sem byrjaði 14. 

febrúar 2018. Sjúk ást er forvarnarverkefni til að koma í veg fyrir ofbeldi hjá ungmennum frá 

13 til 20 ára, þar sem reynt er að vekja athygli á heilbrigðum og óheilbrigðum samböndum 

ásamt ofbeldi í ungum parasamböndum (Stígamót, e.d.).  

Ofbeldi í nánum samböndum er af ýmsum ástæðum umkringt af þögn og sársauka sem 

gerir það að verkum að oft er vanmetið raunverulegt umfang vandans (Martinez o.fl., 2016). 

Margir þolendur ofbeldis í nánum samböndum leita ekki til heilbrigðisstofnana þar sem að 

skömm og ótti er við hefnd frá geranda. Oft eru þolendur sem búa við ofbeldi háðir ströngu 

eftirlit yfir hvert þeir fara og hvern þeir hitta. Margir makar hindra að þolendur leiti sér 

aðstoðar. Þolendur fá oft ekki leyfi til að leita á heilsugæslustöðvar og sjúkrahús ef þörf er á 

einhvers konar meðferð þar sem að ótti er á að upp komist um ofbeldið (Plat, 2007). 

Vert er að taka fram að þó svo að karlmenn séu í meiri hluta þeirra sem að beita ofbeldi 

þá beita konur líka ofbeldi og getur það einnig átt sér stað í samkynhneigðum samböndum. 

Ofbeldi í nánum samböndum er óháð kyni, aldri og kynhneigð (WHO, 2010; Plat, 2007). 

Ofbeldi í nánum samböndum gegn karlmönnum hefur ekki alltaf verið viðurkennt og er 

minna vitað um fjölda karlmanna sem hafa orðið fyrir misnotkun eða lent í ofbeldi af hálfu 

maka. Hugmyndin um að karlar verði líka fyrir ofbeldi af mökum sínum stendur í bága við 

margar djúpstæðar skoðanir um karla og konur sem gerir það að verkum að fyrirbærið er 

nánast alveg hunað bæði í fjölmiðlum og samfélaginu. Áhrif ofbeldis í nánum samböndum 

hefur sömu afleiðingar á karla og konur (Plat, 2007). 

Í dag er mikið um það sem kallast eltihrellar eða ofsóknir (e. stalking). Ofsóknir byrja oft 

að eiga sér stað í sambandi þar sem aukið eftirlit er með þolenda, stjórnun í tengslum við 

daglegar athafnir og einangrun. Þegar að ofsóknir byrja í nánum samböndum er það talin 

vera áhættuþáttur fyrir enn frekara ofbeldi og er það oft ekki tekið nógu alvarlega. Ofsóknir 

eiga sér samt í meiri hluta stað eftir að sambandi líkur og er það gert til þess að hafa stjórn á 

þolanda. Þetta lýsir sér sem ágeng hegðun sem snýst um að ógna og áreita þolenda m.a. 

með óæskilegum hringum, skilaboðum eða með því að senda gjafir. Vegna aukinnar 

tækninotkunar hafa ofsóknir orðið mun algengari þar sem að auðveldara er að hafa eftirlit 

með þolenda í gegnum samfélagsmiðla, faldnar myndavélar og með því að nota GPS 

(Woodlock, 2016; Stígamót, e.d.). 
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5.1 Ofbeldi í ungum parasamböndum  

Tíðni ofbeldis í nánum samböndum getur verið breytileg eftir aldri, kyni og reynslu af ofbeldi 

en er tíðnin hærri á meðal ungra einstaklinga heldur en hjá fullorðnum. Oftast er þá miðað 

við sambúð og hjónaband. Ofbeldi í ungum parasamböndum hefur því áhrif á ungmenni alls 

staðar í heiminum. Stelpur á aldrinum 12 til 18 ára eru með hæstu tíðni þolenda þegar 

kemur að ofbeldi og eru gerendur líklegastir til að vera jafningjar (Cotton o.fl., 2013; 

Fellmeth o.fl., 2015; WHO, e.d.). 

Ungmenni eru líklegri til þess að líkja eftir hegðun bæði frá vinum og foreldrum. Hegðun 

vina er samt talin hafa meiri áhrif heldur en hegðun foreldra sem gerir það að verkum að ef 

samþykki er gagnvart ofbeldi meðal vinahóps eru miklar líkur á persónulegri þátttöku 

ungmenna þegar kemur að því að beita ofbeldi (Herman, 2009). Í rannsókn Herman (2009) 

kom fram að stúlkur séu líklegri til þess að tilkynna vinum, systkinum og foreldrum um 

ofbeldi í nánum samböndum en strákar eru líklegri til þess að leita til fjölskyldumeðlima eða 

faglærðra einstaklinga.  

Rannsókn Cotton, Freeman og Rosenbluth (2013) sýndi fram á að ungmenni í þéttbýlum 

þar sem er fátækt, atvinnuleysi, einstæðir foreldrar og alvarleg glæpastarfsemi eru taldnir 

vera í meiri áhættuhóp meðal ungmenna sem lenda í ofbeldissamböndum. Aðrar rannsóknir 

hafa líka sýnt fram á að ofbeldi í ungum parasamböndum sé jafnvel algengara í dreifbýlum 

þar sem trú er á sérstökum hlutverkum meðal karla og kvenna (Cotton o.fl., 2013).  

Ofbeldi í ungum parasamböndum hefur áhrif á líf margra ungmenna og fjölskyldur þeirra 

á hverju ári og getur það oft haldið áfram á milli kynslóða sem jafnvel verður að hringrás 

misnotkunar og þolenda. Þetta vandamál krefst mikilla aðgerða með forvörnum á ýmsum 

stigum (Cotton o.fl., 2013). Helstu ástæður þess að þolendur ofbeldis í ungum 

parasamböndum tilkynna ekki ofbeldið er ótti við hefnd, meira ofbeldi og áframhaldandi 

tilfinningaleg tengsl. Þolendur kenna sjálfum sér um, halda í vonina um að ástandið verði 

betra og kemur þar lært hjálparleysi sterkt inn í. Mörg ungmenni sem verða fyrir ofbeldi í 

ungum parasamböndum trúa ekki að þau eigi betra skilið og er það ein af mörgum ástæðum 

fyrir að þau vilja ekki binda enda á sambandið. Oft geta ungir foreldrar með börn einnig verið 

tregir til þess að tilkynna ofbeldi vegna hollustu og ósjálfræðis gagnvart maka. Bæði stelpur 

og strákar meðal ungmenna hafa þá tilhneigingu til að fela misnotkunina eða ofbeldið vegna 

tilfinningar um að finnast það vandræðilegt og jafnvel skammast sín fyrir það (Herman, 
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2009). Oft getur verið erfitt að meðhönda ofbeldi í ungum parasamböndum þegar kemur að 

því sem er talið vera eðlislægt. Þetta eru til dæmis menningarlegar, svæðisbundnar, 

fjölskyldulegar og samfélagslegar hugmyndir um að ofbeldi sé eðlileg og því ofbeldi jafnvel 

lærð hegðun innan þessara þátta (Herman, 2009). 

5.2 Birtingarmyndir ofbeldis í nánum samböndum  

Náin sambönd eru spennandi og auðmjúk reynsla. Í byrjun eru þau tákn um stuðning, hlýju, 

öryggi, kynferðislega spennu og sterkum tilfinningalegum tengslum. Þessi sterku tengsl geta 

samt oft vakið neikvæðar tilfinningar sem gerir einstaklingum kleift að meiða þá sem þeir 

elska. Óánægja í nánum samböndum eru talin geta haft neikvæð áhrif og eru sumir þannig 

gerðir að þeir leysa ágreining með ofbeldi (Heyman, Slep og Foran, 2015; Jaspaert og 

Vervaeke, 2014). 

Ofbeldi í nánum samböndum getur haft djúpstæð áhrif á þolenda og er það óttinn sem 

yfirtekur líf þeirra. Það getur oft reynst þolendum erfitt að koma sér úr aðstæðum þar sem 

að gerandi hefur tilhneigingu til að leyfa þolenda ekki að fara og koma því oft hótanir og 

þráhyggja í kjölfar. Í ofbeldisfullum samböndum er oft stutt á milli ástar og haturs sem getur 

leitt til mikilla tengsla á milli þolanda og geranda. Þolendur verða jafnvel mjög háðir geranda 

og hugsunin um að enda sambandið því oft yfirþyrmandi. Oft kemur vanmætti fram hjá 

þolendur þar sem þeim finnst þeir vera veikburða. Þolendur kunna jafnvel ekki að takast á 

við vandamál sín og hafa því ekki kraft til að breyta eigin lífi. Oftar en ekki eru þolendur 

bundnir maka sínum með þá von um að allt muni breytast til hins betra (Plat, 2007).  

5.2.1 Líkamlegt ofbeldi  

Líkamlegt ofbeldi í nánum samböndum er notkun líkamlegs afls eða valds gegn einstaklingi af 

ásettu ráði. Líkamlegt ofbeldi telst einnig vera þegar að takmarkað er aðgang einstaklings af 

vatni, mat, skjóli og hvíld ásamt ómannúðlegri meðferð (Owusu, Adjah og Agbemafle, 2016). 

Dæmi um líkamlegt ofbeldi í nánum samböndum er að vera kýldur, sparkað í, hristur, kastað 

hlutum í, vera hrint og jafnvel tekin á hálstaki þar sem þolandi upplifir að hann sé að kafna. 

Þau alvarlegustu eru þegar að þolanda er ógnað með hníf, byssu eða öðrum hlutum og hótað 

lífláti. Yfirleitt er eitt af einkennum ofbeldis í nánum samböndum er þegar að áverkar á 

svæðum eins og til dæmis höndum, brjóstum og kviðarholi sjást lítið og eru huldnir. Þó eru 

samt dæmi um að gerandi vilji að það sjáist á þolanda svo að þolandinn vilji ekki fara út 

meðal almennings vegna áverka (Ingólfur V. Gíslason, 2008; Green og Robie, 2004). 
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5.2.2 Andlegt ofbeldi  

Mikil fylgni er á milli andlegs og líkamlegs ofbeldis. Ef að andlegt ofbeldi byrjar snemma í 

samböndum má spá fyrir því að síðar komi líkamlegt ofbeldi (Halpern-Mekkin, Manning, 

Giordano og Longmore, 2013). Andlegt ofbeldi telst vera bæði í formi orðaskipta og 

líkamstjáningar sem felur í sér niðurlægingu og hefur það markmið að ná ákveðinni stjórn, 

valdi eða yfirráði. Þetta er hegðun sem er oft að hluta til einhliða. Oft er hægt að fela andlegt 

ofbeldi mjög vel. Andlegt ofbeldi felur meðal annars í sér svívirðingar, öfgafulla afbrýðissemi, 

hróp, öskur, þvinganir, ásakanir um geðveiki, niðurlægandi athugasemdir, eftirlit og 

einangrun (Ingólfur V. Gíslason, 2008). Hægt er að tengja saman nokkrar líkamlegar hegðanir 

við tilfinningalegt ofbeldi eins og til dæmis þegar kastað er hlutum, sparkað í veggi, ógnað 

með hnefa eða hótanir um að eyðileggja eigur þolanda. Eignartjón getur verið táknrænt 

ofbeldi og getur það leitt til alvarlegra sálrænna, félagslega og efnahagslegra kostnaða 

(Karakurt, Silver og Keiley, 2016). Afleiðingar sem koma í kjölfar andlegs ofbeldis eru talin 

sitja oft lengur í þolanda og þar sem oft eru ekki sjáanleg merki um ofbeldi getur verið 

erfiðara að koma auga á það (Samtök um kvennaathvarf, e.d.). 

5.2.3 Kynferðislegt ofbeldi  

Kynferðislegt ofbeldi vísar til tilrauna eða kynferðislegra athafna, óæskilegra kynferðislegra 

athugasemda, mansals eða þvingunar af aðila án tillits til sambands við þolanda. Lagaleg 

skilgreining á nauðgun getur verið mismunandi eftir löndum en til að ná yfir sem flestar 

skilgreiningar er kynferðislegt ofbeldi allt frá þukli til samfara hvort sem það eru 

kynfæramök, munnmök eða endaþarmsmök. Kynferðislegt ofbeldi getur átt sér stað á öllum 

aldri og eru gerendur óháðir aldri, kyni og kynhneigð. Afleiðingar kynferðislegs ofbeldi getur 

haft áhrif á líkamlega, andlega og kynferðislega heilsu, aukið líkur á kynsjúkdómum, þungun, 

fóstureyðingu og jafnvel fósturláti (Velferðaráðuneytið, e.d; WHO, 2010.). 

5.2.4 Fjárhagslegt ofbeldi  

Fjárhagslegt ofbeldi er oftast í tengslum við önnur form ofbeldis og felur það í sér 

efnahagslega misnotkun, ógnun um fjárhagssviptingu, takmarkaðan aðgang að peningum 

eða hindrun notkunar á eignum sem að einstaklingurinn á og hefur rétt á samkvæmt lögum 

(Owusu Adjah og Agbemafle, 2016). Talið er að konur sem eru fátækar eða með lágar tekjur 

séu í meiri áhættu þegar kemur að fjárhagslegu ofbeldi í nánum samböndum þar sem þær 
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eru efnahagslega ósjálfstæðar sem gerir það að verkum að erfiðara getur verið fyrir þær að 

fara frá maka sínum (Sanders, 2015).  

Fjárhagslegt ofbeldi er notað til að ná fram ákveðni valdi, eftirliti og til að hafa stjórn á 

maka sínum. Þetta dregur úr getu einstaklinga til að lifa sjálfstæðu lífi. Afleiðingar 

fjárhagslegs ofbeldis getur haft langtíma áhrif á einstaklinga og jafnvel áhrif á framtíð þeirra 

félagslega, sálfræðilega og læknisfræðilega. Fjárhagslegt ofbeldi ógnar ekki aðeins heilsu 

þolenda heldur líka sjálfsáliti, sjálfsmynd og getu til að vinna ásamt þátttöku hans í félagslegu 

lífi (Eriksson og Ulmestig, 2017). 

5.2.5 Stafrænt ofbeldi  

Stafrænt ofbeldi fellur undir þegar ofbeldi er beitt í gegnum tækni til dæmis með að senda 

skilaboð í gegnum samfélagsmiðla, síma eða tölvupóst. Stafrænt ofbeldi í nánum 

samböndum getur verið að makinn skráir sig inn á samfélagsmiðla á þínu nafni, ákveður 

hverja þú mátt tala við og hverja ekki, er með reglulegt eftirlit með samfélagsmiðlum og 

skilaboðum. Í kjölfar koma oft hótanir um að dreifa sögusögnum, perónulegum myndum og 

myndböndum til annarra aðila sem flokkast undir það sem kallast hefndarklám. Stafrænt 

ofbeldi getur valdið ýmsum afleiðingum þar sem að þolendur upplifa jafnvel stöðugt áreiti, 

ótta, kvíða, þunglyndi og jafnvel að þeir hafi enga stjórn á eigin lífi (Bates, 2017; Pina, 

Holland og James, 2017; Samtök um kvennaathvarf, e.d.). Hægt er að flokka ofsóknir eða 

eltihrella undir stafrænt ofbeldi þar sem aukin tækninotkun hefur gert einstaklingum kleift 

að nota leynilegar myndarvélar, snjallsíma og GPS til að fylgjast með viðkomandi ásamt því 

að gera ósækilegar símhringingar og skilaboð þar sem ógnað er þolanda (Stígamót, e.d.; 

Woodlock, 2016). 

5.3 Afleiðingar ofbeldis í nánum samböndum  

Ofbeldi í nánum samböndum er mjög algengt og talið að einn fjórði kvenna og einn fimmti 

karla tilkynna að þau séu þolendur þess (Novak og Furman, 2016). Afleiðingar ofbeldis í 

nánum samböndum hefur áhrif á heilsu og velferð hjá körlum, konum og börnum allstaðar í 

heiminum. Afleiðingarnar geta verið bæði skammtíma og langvarandi áhrif, haft áhrif á 

komandi kynslóðir og jafnvel varað alla ævi. Afleiðingar ofbeldisins hafa ekki eingöngu áhrif á 

þolenda þess heldur líka á fjölskyldu hans og getur þetta haft neikvæðar afleiðingar á ýmsum 

sviðum eins og til dæmis á menntun, vinnu og efnahagslegra afkasta (Plat, 2007; WHO, 

2010).  
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Til lengri tíma litið þá getur ofbeldi í nánum samböndum á unglingsárunum þróast yfir í 

langtíma mynstur af ofbeldi. Vandamál við að geta viðhaldið mikilvægum samböndum við til 

dæmis vini, fjölskyldu og maka geta farið að koma fram. Ýmis geðheilsuvandamál eins og til 

dæmis áfallastreituröskun og alvarlegt þunglyndi geta einnig farið að koma fram (Herman, 

2009). Ungmenni sem eiga sér sögu af ofbeldi í nánum samböndum geta því átt erfitt á 

hefbundin hátt og eru í aukinni hættu þegar kemur að alvarlegum meiðslum og 

áhættuhegðun hvað varðar kynlíf, áfengisneyslu, fíkniefnaneyslu og sjálfskaða (Cotton o.fl., 

2013) 

Heilsufarsvandamál vegna ofbeldis í nánum samböndum yfirsjást oft af læknum eða eru 

rakin til rangra orsaka em getur leitt til enn meiri sársauka og þjáninga fyrir þolendur 

ofbeldisins. Því er mikilvægt að læknar og aðrar fagstéttir sem vinna í heilbrigðisþjónustu 

viðurkenni einkenni ofbeldis í nánum samböndum og geri viðeigandi meðferðir og 

ákvarðanir um inngrip (Karakurt, Patel, Whiting og Koyutürk, 2017). Afleiðingar ofbeldis geta 

nefninlega ekki bara verið kostnaðarsamar fyrir einstaklinginn sem lendir fyrir því heldur 

getur það verið einnig mikill fjárhagslegur kostnaður fyrir samfélagið. Það er er að segja 

tímabundnar vistanir í athvörf, heilbrigðisþjónusta, lagakostnaður og veikindadagar. 

Mikilvægt er því að veita þolendum sem verða fyrir ofbeldi í nánum samböndum skilvirka 

meðferð til að draga úr skaðanum og opinberum kostnaði í tengslum við ofbeldið. Mikið er 

notast við einstaklingsmiðaðar aðferðir sem samanstanda af styrkleikanálgun, stuðning og 

hugrænni atferlismeðferð og hafa þessar aðferðir reynst mjög árangursríkar þegar kemur að 

þessu tiltekna málefni (Hansen, Eriksen og Elkit, 2014). 

5.3.1 Líkamlegar afleiðingar 

Ofbeldi í nánum samböndum getur haft neikvæð áhrif á heilsu þolandans sem verður fyrir 

því og skaðleg áhrif á líkamann sjálfan. Líkamlegt afl geranda á þolenda getur valdið 

minniháttar meiðslum, marblettum, skrámum og jafnvel dauða (Karakurt o.fl., 2017). Í 

rannsókn Karakurt o.fl. (2017) voru gögn frá bráðamóttöku sem bentu til þess að algengustu 

meiðsl sem þolendur verða fyrir, er þegar þeir eru slegnir með hlut eða hendi. Þegar að vopn 

eða aðrir hlutir eru notaðir við ofbeldi í nánum samböndum er dánartíðni hærri meðal 

þolenda. Algengustu líkamlegu meiðslin meðal þolenda eru vefjaskemmdir og eru áverkar á 

mjúkvef líkamans oftast tilkynnt og því oft tíðar skýrslur um skurði, marbletti á útlimum og 

kvið. Þessi meiðsl geta verið mjög hættuleg og leitt til sýkinga sem þarfnast meðferðar 
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lækna. Margir þolendur lýstu yfir sársauka, lélegu ofnæmiskerfi og taugafræðilegum 

vandamálum en oft á heilbrigðisstofnunum er ekki tekist á við raunverulegu vandamálin 

heldur einungis reynt að bæta einkennin (Cerulli, Poleshuck, Raimondi, Veale og Chin, 2012; 

Karakurt o.fl., 2017).  

Áverkar ofbeldis í nánum samböndum koma oft fram á höfði, andliti og hálsi sem veldur 

einnig aukinni hættu á alvarlegum höfuðáverkum sem geta leitt til meðvitundarleysis, svima, 

minnistaps ásamt annarra taugafræðilegra afleiðinga. Rannsókn Karakurt o.fl. (2017) sýndi 

fram á að oft reyna þolendur að vernda andlit sitt með öðrum útlimum þegar að ofbeldi á sér 

stað sem verður til þess að algengt er að þolendur beinbrotni, fari úr lið eða upp komi 

stoðkerfisvandamál (Karakurt o.fl., 2017).  

Langtímaáhrif ofbeldis í nánum samböndum geta verið langvarandi sársauki, 

taugasjúkdómar, meltingafærasjúkdómar, húðvandamál, hraður hjartsláttur, mígreni, 

höfuðverkur og aðrar líkamlegar fatlanir (Karakurt o.fl., 2017). Kvenfræðileg vandamál í 

tengslum við ofbeldi sem á sér stað í nánum samböndum eru víðtæk. Nauðgun og 

kynferðislegt ofbeldi getur haft áhrif á kvenkyns æxlunarkerfi sem veldur lasleika, 

legslímsbólgu, kynsjúkdómum, ótímabærri meðgöngu, fósturláti og í versta falli andláti 

(Ismayliova og El-Bassel, 2004; Karakurt o.fl., 2017). 

5.3.2 Andlegar afleiðingar  

Ofbeldi í nánum samböndum getur haft neikvæðar afleiðingar á heilbrigði þolenda og þjást 

þolendur ekki einungis á meðan að ofbeldinu stendur, heldur oft lengi eftir að ofbeldið 

hættir. Rannsóknir sýna að einstaklingar sem lenda í ofbeldisfullum árásum verði fyrir 

andlegum breytingum í kjölfar áfallsins sem getur gert það að verkum að þolendur fá 

áfallastreituröskun og geta einkennin byrjað að birtast innan við viku eftir árás (Karakurt o.fl., 

2017). Í rannsókn Lawrence, Yoon, Langer og Ro (2009) kom fram að þolendur ofbeldis í 

nánum samböndum lýstu fyrir því að andlegt ofbeldi hafi verri afleiðingar heldur en líkamlegt 

ofbeldi þar sem að þeir upplifðu skömm, þunglyndi ásamt því að bæði sjálfsmynd og 

sjálfsvirðing minnkaði.  

Þolendur ofbeldis í nánum samböndum geta upplífað ýmis sálfræðileg vandamál og 

hegðunarvandamál eins og til dæmis einkenni áfallastreituröskunar, lágt sjálfsálit, ótta við 

nánd, þunglyndi, kvíða, vanhæfni til að treysta öðrum, tilfinningalegt áhugaleysi, 

svefntruflanir, endurupplifanir úr fortíð, sjálfskaðandi hegðun, sjálfsvígshugsanir og 
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misnotkun áfengis og vímuefna (Gehring og Vaske, 2017; WHO, 2010). Notkun áfengis og 

vímuefna er oft notuð til að takast á við tilfinningaleg og líkamleg meiðsl en einnig er talið að 

konur sem lenda í ofbeldi í samböndum séu í aukinni áhættu á að fá átröskun (Herman, 

2009). Í rannsókn Karakurt, Smith og Whiting (2014) lýstu þolendur ofbeldis í nánum 

samböndum einkennum í tengslum við þunglyndi, dapurleika, skort á einbeitingu og 

óhamingju. 

5.4 Áhrif ofbeldis í ungum parasamböndum á sjálfsmynd þolenda 

Breytingar á persónuleika og sjálfsmynd eru mestar á tímabili unglingsáranna til ungs 

fullorðinsára þar sem að félagslegu hlutverkin eru sífellt að mótast og koma náin sambönd 

þar sterk inn í. Náin sambönd hjálpa ungmennum að finna félagsleg hlutverk sín og eru þau 

talin vera lykilatriði þegar kemur að sjálfsmynd og gegna því mikilvægu hlutverki í lífi ungs 

fólks. Nánd og sjálfsmynd eru talin vera tvö mikilvægustu atriðin þegar kemur að því að því 

að ná sálfélagslegum þroska (Klimstra o.fl., 2013, Katarzyna og Koen, 2015). 

Sjálfsmyndin er eins og áttaviti sem leiðir einstaklinginn í gegnum lífsferilinn og þegar að 

einstaklingur verðir fyrir ofbeldi í nánu sambandi er ýmsum leiðum beitt til þess að ráðast á 

bæði sjálfsálit og sjálfsmynd hans sem getur orðið til þess að einstaklingurinn verður 

berskjaldaðari fyrir ofbeldi (Matheson, Daoud, Hamilton-Wright, Borenstein, Petersen og 

O‘Compo, 2015; Sneed og Whitbourne, 2003). Áhrif ofbeldis í nánum samböndum getur 

verið mismunandi og líkamlegur skaði talin gróa hraðar heldur en tilfinningarlegur, þar sem 

skaði verður á sjálfsáliti og sjálfsmynd einstaklingsins. Að verða fyrir ofbeldi í ungum 

parasamböndum er merki um rof á sjálfsvitund og uppbyggingu sjálfsmyndar sem gerir það 

að verkum að endurbyggja þar sjálfsmyndina. Þetta getur verið langvarandi 

umbreytingarferli sem miðar að því að endurreisa sjálfsálit, stuðla að andlegum vellíða, 

sjálfsvirkni og sjálfsmynd (Matheson o.fl., 2015).  

Andlegt og tilfinningalegt ofbeldi getur haft þær neikvæðu áhrif að einstaklingar finni 

fyrir tilfinningalegum einmanaleika, örvæntingu, sektarkennd, ótta, ringulreið ásamt því að 

sjálfsálit og sjálfsmynd minnkar. Ofbeldi í nánum samböndum miðar að því að grafa undan 

gildum einstaklingsins sem leiðir til tilfinningalegrar þreytu og tilfinningalegri upplausn. Að 

vera aðgreindur frá sjálfum sér getur haft áhrif á skynjun eintaklingsins á persónulegri 

stjórnun sem verður til þess að einstaklingurinn fer smátt og smátt að týna sjálfum sér þar 
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sem að sjálfsmynd hans og sjálfsálit er undir stöðugri árás. Þessi stöðuga árás getur leitt til 

þess að einstaklingar finni fyrir hálfgerðri tilfinningalegri lömun og finnast þeir einskis virði 

sem getur haft þau áhrif að einstaklingar tapa bæði hæfni og löngun til að halda virkni. Lítil 

sjálfsmynd, lágt sjálfsálit, stöðugar áhyggjur og ótti getur valdið vanlíðan sem veldur því að 

einstaklingurinn fer að hætta að hugsa um sjálfan sig og eigin heilsu. Þetta getur leitt til 

geðheilsu vandamála eins og þunglyndi, kvíða, ofsa kvíða og áfallastreituröskunar (Matheson 

o.fl., 2015). 

6 Samfélagsmiðlar  

Mikilvægur hlutur í daglegu lífi ungmenna felur í sér notkun tækninnar svo sem símtöl, 

skilaboð og færslur á samfélagsmiðlum. Þó svo að rannsóknir hafi sýnt fram á kosti 

tækninnar þá getur hún einnig haft í för með sér neikvæðar afleiðingar. Ofbeldi í nánum 

samböndum felur í sér líkamlegt, andlegt, kynferðislegt og fjárhagslegt ofbeldi en kemur þar 

stafrænt ofbeldi sterkt inn í (Baker og Carreño, 2016). 

Náin sambönd meðal ungmenna hafa orðið flóknari með aukinni tækninotkun og er 

orðið mikið um það að ungmenni hefji sambönd við aðra aðila í gegnum netið og jafnvel endi 

náin sambönd með textaskilaboðum eða færslum á samsfélagsmiðlum (Baker og Carreño, 

2016). Að vera virkur á netinu getur eflt félagsleg tengsl bæði við vini, fjölskyldur og maka en 

hins vegar hefur það færst í aukana að ungmenni noti tæknina til að ógna, áreita ásamt því 

að sitja um maka og virðist farsíminn vera algengasta tækið sem er notað (Baker og Carreño, 

2016). 

Draucker og Marsolf (2010) gerðu eigindlega rannsókn þar sem að 56 ungmenni á 

aldrinum 18 til 21 ára sögðu frá reynslu sinni af samfélagsmiðlum og ofbeldi í nánum 

samböndum þegar þau voru í grunn- og framhaldsskóla. Þátttakendur greindu frá því að 

notast var við tæknina til að koma af stað sambandi, samskiptum, rifrildum og einnig var hún 

notuð til að stjórna, hafa aukið eftirlit og til að beita bæði munnlegri og tilfinningalegri árás. 

Tæknin var meðal annars notuð til þess að takmarka aðgang maka að sjálfum sér, til þess að 

tengjast honum aftur eftir ofbeldisatvik og til að enda sambandið. Þessar niðurstöður sýndu 

smá innsýn inn á þær óteljandi leiðir hvernig ungmenni reiða sig á tæknina þegar kemur að 

nánum samböndum (Draucker og Marsolf, 2010).  
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Rannsókn Baker og Carreño (2016) sýndi að ungmenni hafa væntingar um skuldbindingu 

og einkarétt þegar kemur að samböndum eins og allir aðrir einstaklingar en ljóst er að mörg 

ungmenni eiga erfitt með að öðlast stöðug og skuldbundin sambönd þar sem að samböndin 

eru byggð á kvíða, vantrausti og ágreining. Þar spilar hlutverk tækninnar inn í þar sem leynd, 

framhjáhöld og annað eru orðin töluvert auðveldari í kjölfar hennar. Facebook er einn af 

vinsælustu samfélagsmiðlum sem notaður er af ungmennum ásamt tumblr, instagram, 

snapchat og twitter (Baker og Carreño, 2016). 

Facbook er samfélagsmiðill sem nýtur gríðarlegra vinsælda um allan heim. Facebook 

býður upp á þá eiginleika að senda skilaboð, birta og deila myndum, myndskeiðum, færslum 

og tenglum ásamt mörgu fleiru. Yfir 90% ungmenna skrá sig inn á Facebook daglega og er 

það því hluti af lífi margra einstaklinga (Brem, Spiller og Vandehey, 2015). Facebook er 

félagslegt net þar sem að notendur geta tengst með því að veita öðrum einstaklingum 

nákvæmar staðsetningar, upplýsingar um starfsemi ásamt aðgang að persónulegum 

upplýsingum. Þetta gefur einstaklingum tækifæri til að fylgjast með öðrum. Svona 

eftirlitshegðun getur samt sem áður gefið vettvang fyrir ofbeldi í nánum samböndum þar 

sem að einstaklingar sýna viðbrögð og ákveðna hegðun þegar þeir skynja að það sé eitthvað 

sem gæti ógnað eða er að ógna sambandinu. Þetta getur verið frá litlum ágengum aðferðum 

eins og til dæmis meiri varkárni, leynd, tilfinningaleg stjórnun til veigameiri aðgerða. Þetta er 

oftast framkallað vegna öfundar þar sem grundsemdir eru um ótrúnað, hvort sem hann er 

raunverulegur eða ekki. Þessi tækni getur samt sem áður verið gagnleg til að viðhalda 

sambandi en víðtæk notkun þess ásamt fleiri ágengum aðferðum eru oft tengdar við 

óánægju í samböndum (Brem o.fl., 2015).  

Margir atburðir eiga sér stað í gegnum Facebook síður eins og til dæmis merkingar, 

vinabeiðnir og að líka við hluti eins og myndir. Þessir atburðir geta oft verið túlkaðir sem ógn 

við maka og valda því oft afbrýðissemi. Talið er að því meiri tíma sem að einstaklingar eyða 

inn á persónulegum facebook síðum maka, því meiri afbrýðisemi getur myndast vegna 

upplýsinganna sem eru aðgengilegar. Þetta getur farið svo að einstaklingur biðji hinn aðilan 

um að skrá sambandsstöðu sína á facebook svo hún sé aðgengileg öðrum ásamt því að setja 

rómantískar athugasemdir, myndir og annað sem gefur til kynna að samband sé fyrir hendi 

til að geta varðveitt samband sitt við maka (Brem o.fl., 2015). Rannsókn Brem, Spiller og 

Vandehey (2015) sýndi fram á að fjórir flokkar hegðunarmynsturs birtist á facebook þegar 



28 

kemur að nánum samböndum. Fyrsti flokkurinn er alúð og hlýhugur. Annar flokkurinn er 

afbrýðissemi og eftirlit. Þriðji flokkurinn er eignarmerki. Fjórði er ógn og refsing við ótryggð 

(Brem o.fl., 2015). 

Snapchat er samfélagsmiðill sem mikið notaður í dag meðal ungmenna og er vinsælastur 

hjá aldurshópnum 18-29 ára. Snapchat er félagslegur vettvangur sem gerir notendum kleift 

að senda myndir, myndskeið og texta sem varir í eina til tíu sekúndur og er svo 

óaðgengilegur eftir það. Möguleiki er samt sem áður að taka skjámyndir. Þó svo að snapchat 

sé mjög jákvæður vettvangur fyrir félagsleg tengsl bæði við vini og fjölskyldu þá hefur hann 

líka neikvæðar afleiðingar. Afleiðingar geta verið að skjámyndir séu teknar af kynferðislegum 

myndum sem verið er að senda og í framhaldi verður dreifing á myndunum. Snapchat er 

einnig vettvangur fyrir einelti og síðast en ekki síst framhjáhöld (Vaterlaus, Barnett, Roche og 

Young, 2016). 

Rannsókn Valkenburg, Peter og Schouten (2006) leiddi í ljós að athugasemdir á 

samfélagsmiðlum hvort sem þær eru jákvæðar eða neikvæðar geta spilað stórt hlutverk 

þegar kemur að sjálfsmynd ungmenna. Rannsókn Ganzales og Hancock (2012) sýndi fram á 

að ungmenni sem skoða miðla hjá öðrum einstaklingum getur valdið því að þeir fara að 

draga í efa eigið gildi í samanburði við aðra og eru þessir einstaklingar líklegri til þess að 

mynda neikvæða sjálfsmynd. Ýmis forrit eru notuð í dag til þess að lagfæra myndir sem gera 

einstaklinga gallalausa og er því samanburður við einstaklinga eða frægt fólk oft mjög 

villandi. Þetta getur ýtt undir lægra sjálfsálits þar sem að ungmennum fer að líða illa með 

sjálfan sig og eigið útlit (Maldonado, 2014).  

6.1 Klám og hefndarklám 

Klám í dag er opinber vettvangur fyrir ungmenni og hefur þetta málefni verið mikið í 

opinberri umræðu síðustu áratugi. Það er ekki lengur spurning hvort að ungmenni muni sjá 

klám heldur hvenær það verður. Áhrif kláms á viðhorf ungs fólk hvað varðar kynlíf og 

kynferðislega hegðun getur verið mjög villandi. Mörg ungmenni telja klám vera einhvers 

konar leiðarvísir þegar kemur að kynferðislegri virkni, hvernig kynlíf á að vera og hvað á að 

gera í kynferðislegum aðstæðum. Þrátt fyrir að flestir ungir menn horfi á klám á einhverjum 

tímapunkti getur það stuðlað að skaðlegum viðhorfum og venjum, sérstaklega gagnvart 

ungum konum (Walker, Temple-Smith, Higgs og Sanci, 2015). 
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Eins og fram kemur í rannsókn Kohut, Fisher og Campbell (2017) er talið að áhorf kláms 

feli í sér talsverðar ógnir þegar kemur að nánum samböndum þar á meðal gagnvart frjálslegu 

kynlífi, minni skuldbindingu, jákvæðum áhrifum til vanrækslu og ofbeldis, aukinnar 

kynferðislegrar hegðunar og getur það minnkað kynferðislega ánægju með maka (Bates, 

2017; Pina o.fl., 2017). 

Þessar miklu framfarir í nútímatækni hafa það í för með sér að hún veitir almenningi 

aðgang að þekkingu og auðveldar samskipti bæði innlendis og alþjóðlega. Þessar framfarir 

geta eins og fram hefur komið haft ýmis vandamál og þá sérstaklega í nánum samböndum 

þar sem aukin tækifæri eru orðin fyrir kynferðislega nýtingu og glæpsamlegrar hegðunar. 

Einstaklingar eru farnir að nota snjallsíma, stafrænar myndavélar og tölvur til þess að hlaða 

niður myndum og myndböndum úr einkalífi. Samfélagsmiðlar eins og facebook eða twitter 

eru notaðir til þess að leka þessum persónulegu myndböndum og myndum til almennings 

(Bates, 2017; Pina o.fl., 2017). Nútíma samfélag býður því upp á meiri möguleika á að brjóta 

á einkalífi annarra og gerir tæknin einstaklingum kleift á að taka þátt í ýmsum misnotkunum 

(Pitcher, 2015).  

Í kjölfar þess hefur hefndarklám verið mikið til umfjöllunar upp á síðkastið og er það 

orðið mjög algengt. Hefndarklám er athöfn sem felur í sér að opinbera kynferðislegar myndir 

eða myndskeið af einstakling á opinberum vettvangi án samþykkis. Þessar myndir og 

myndskeið eru tekin án leyfis einstaklings eða með leyfi eintaklingsins sem er í nánu 

sambandi með viðkomandi. Hefndarklám er gert með illum tilgangi annað hvort til þess að 

skaða eða niðurlægja einstakling eftir náið samband. Ekki er þetta alltaf gert fyrir hefnd 

heldur er það einnig notað til að kúga og þvinga einstaklinginn ásamt ánægju sem kemur í 

kjölfar þess að valda öðrum kvölum. Þó svo að hefndarklám geti komið fyrir alla einstaklinga 

óháð aldri, kyni og kynhneigð, þá er þetta í flestum tilvikum gert gagnvart konum (Pina o.fl., 

2017). Hættan á hefndarklámi er mikil og fer vaxandi og þrátt fyrir aukna vitund almennings 

um efnið halda einstaklingar samt sem áður áfram að deila bæði persónulegum upplýsingum 

og myndum með maka eða vinum (Pitcher, 2015). Samkvæmt rannsókn Bates (2017) eru 

einstaklingar sem eru í skuldbundnum samböndum taldnir vera líklegri til þess að senda 

persónulegar myndir eða kynferðisleg skilaboð heldur en þeir sem eru ekki í sambandi.  

Þó svo að flestir myndu íhuga að deila persónulegum myndum af sjálfum sér eða öðrum 

á netinu án samþykkis er ýmislegt notað til að geta hlutina ásættanlega eða réttlætilega. 
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Oftast er notað gegn þolanda hefndarkláms að hann hafi tekið myndirnar í fyrsta lagi svo það 

sé í lagi að deila þessum myndum. Varanleiki og miðlunartíðni internetsins getur valdið 

þolendum sem verða fyrir hefndarklámi miklum þjáningum. Oft getur verið erfitt að fjarlæga 

efni sem hefur birst á netinu og koma í veg fyrir útbreiðslu þess vegna laga um verndar 

málfrelsis. Myndir og myndbönd eru oft send til foreldra, vinnuveitanda, bekkjarfélaga eða 

annarra aðila sem að þolandinn tengist persónulega. Dæmi eru um að einstaklingar hafi 

misst vinnu sína, þurft að breyta um nafn og annað vegna áreitis sem kemur í kjölfar 

hefndarkláms (Pitcher, 2015). Ásamt því eru margar vafasamar vefsíður þar sem að aðilar eru 

trúfastir því að birta hefndarklám og jafnvel sýna persónulegar upplýsingar þolanda (Pina 

o.fl., 2017).  

Hefndarklám er talið vera kynferðisbrot og verða einstaklingar því fyrir kynferðislegri 

áreitni. Kynferðisleg áreitni á sér stað á netinu og á samfélagsmiðlum þar sem að 

einstaklingar geta áreitt nafnlaust (Bates, 2017). Í nokkrum löndum hefur verið samþykkt 

ákveðin löggjöf sem nær yfir þetta málefni sem gerir það verkum að hægt sé að sakfella 

einstaklinga sem að deila kynferðislegum myndum og myndböndum án samþykkis (Pina o.fl., 

2017).  

Afleiðingar hefndarkláms geta verið ýmsar þar á meðal geta þolendur hefndarkláms 

upplifað neikvæð áhrif varðandi persónuleg sambönd, tengsl, misst vinnu og jafnvel átt erfitt 

með að finna nýja. Þetta getur einnig haft mikil áhrif á bæði sjálfsálit og sjálfsmynd þolenda 

(Pina o.fl., 2017). Hefndarklám getur haft í för með sér opinbera skömm, niðurlægingu, aukið 

áreiti, vanhæfni til að finna sér nýjan maka og áhrif á geðheilbrigði. Andlegar afleiðingar 

hefndarkláms eru áfallatreituröskun, þunglyndi, kvíði, afneitun, aukin vímuefna misnotkun 

og þolendur fara jafnvel að kenna sjálfum sér um. Með þessu er hægt að sjá að eiginleikar 

hefndarkláms eru svipaðir og aðrir kynferðislegir glæpir (Bates, 2017). 

7 Félagsráðgjöf og vinna með þolendum ofbeldis í nánum samböndum  

Ofbeldi í nánum samböndum er lykilatriði þegar kemur að heilbrigðisvandamálum sem hafa 

áhrif á heilsu og velferð hjá körlum, konum og börnum. Ofbeldið er ekki bundin við neinn 

sérstakan hóp í samfélaginu og er því mikilvægt að auka vitundarvakningu meðal almennings 

um hringrás ofbeldis, alvarleika þess og þeim langvarandi áhrifum sem það getur borið með 
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sér. Mikilvægt er að viðurkenna að ofbeldi á sér stað gagnvart karlmönnum þar sem að það 

er vaxandi vandamál. Því ættu allir heilbrigðisstarfsmenn að taka virkan þátt í að rjúfa 

þögnina um þetta málefni svo að hægt sé að veita viðeigandi og skilvirka þjónustu fyrir alla 

einstaklinga (Plat, 2007).  

Allir félagsráðgjafar sem vinna í heilbrigðisþjónustu eru líklegir til þess að komast í kynni 

við þolendur ofbeldis í nánum samböndum vegna neikvæðra afleiðinga þess og leita 

þolendur oft frekar til félagsráðgjafa heldur en annarra sérfræðinga í slíkum málum (Thaller 

og Messing, 2016). Ofbeldi í samböndum hefur áhrif á milljónir manna og því mikilvægt að 

félagsráðgjafar viti hvernig takast á við slík mál. Ofbeldi í nánum samböndum getur valdið 

meiðslum, haft alvarlegar afleiðingar á geðheilbrigði einstaklinga, valdið börnum skaðlegum 

áhrifum, ógnað samfélaginu og jafnvel valdið dauða (Gilfus, Trabold, O‘brien og Fleck-

Henderson, 2010).  

Félagsráðgafar á nánast öllu sviðum eru í daglegum samskiptum við fjölskyldur og 

einstaklinga sem tengjast á einhvern hátt ofbeldi í nánum samböndum og því er mikilvægt að 

félagsráðgjafar hafi þekkingu og færni þegar að kemur að þessum málefnum (Gilfus o.fl., 

2010). Félagsráðgjafar hafa sérþekkingu á ýmsum sviðum þar sem þeir þekkja inn á 

félagskerfin, heilbrigðiskerfið og þau samfélagslegu úrræði sem eru í boði. Þetta veitir 

fagstéttinni sérstöðu til að veita andlegan stuðning og ráðgjöf ásamt því að veita þolendum 

ofbeldis aðstoð (Warren, 2007). Félagsráðgjafar geta metið styrkleika og veikleika notenda 

sinna og fundið hollráð sem að samfélagið býður upp á. Með því með að spyrja spurninga, 

hlusta og benda á ákveðin þemu geta félagsráðgjafar hjálpa þolendum að uppgötva sína 

eigin styrkleika. Félagsráðgjafar mæta einstaklingum þar sem þeir eru staddir og aðstoða 

hann frá því sjónarmiði, á meðan að margar aðrar heilbrigðisstéttir vinna einungis með 

andlegu hliðina og uppbyggingu hennar (MccLennan, 2010; Wood, 2015).  

Vinna félagsráðgjafa með þolendum ofbeldis í nánum samböndum felur í sér að þeir 

þurfa að passa upp á að vera hlutlausir og hafa opin huga ásamt því að sýna nærgætni. Þetta 

vinnuferli getur samt sem áður verið vafasamt og felst það í reynslu og þekkingu. 

Félagsráðgjafar þurfa að vera opnir fyrir því að prufa nýjar leiðir og aðferðir sem gætu 

hentað þar sem að hvert mál er einstakt og úrræðin fjölbreytt. Til að sjá samspil samfélagsins 

og einstaklingsins tileinka félagsráðgjafar sér heildarsýn og hafa hana ávallt að leiðarljósi 

(Dijkstra, 2014; Farley, Smith og Boyle, 2006). Félagsráðgjafar geta samt sem áður oft verið í 



32 

hættu vegna starfsins og er það falið í því að þeir vinna með viðkæmum hópi einstaklinga í 

samfélaginu (Kapoulitsas og Corcoran, 2015). 

Þegar félagsráðgjafar vinna með ungmennum þarf að gera ugmennum ljóst að þær 

upplýsingar sem gefnar eru séu trúnaðarupplýsingar. Samt sem áður þarf að ítreka ef 

upplýsingar koma í ljós um ofbeldi eða kynferðislega misnotkun er félagsráðgjafanum skylt 

samkvæmt lögum að tilkynna málið til yfirvalda (Cotton o.fl., 2013).  

Oft geta félagsáðgjafar myndað djúp tengsl við störf sín og eru drif þeirra að bæta líf 

einstaklinga. Félagsráðgjöf er skilgreind sem ein af þeim starfsgreinum sem eru mest gefandi 

(Kapoulitsas og Corcoran, 2015). Sérfræðingar sem vinna við að aðstoða einstaklinga eins og 

félagsráðgjafar veita í auknum mæli stuðning við eftirlifendur áfalla þar með talið ofbeldi í 

nánum samböndum. þrátt fyrir mjög gefandi starfsgrein getur hún einnig verið mjög 

streituvaldandi þar sem að oft verða mál mjög tilfinningalega erfið. Starf félagsráðgjafa er því 

mjög krefjandi og er mikil ábyrgð sem liggur á herðum þeirra sem setur þá undir áhættu að 

verða fyrir kulnun í starfi og upplifa svokallaða hluttekningarþreytu (Ben-Porat og Itzhaky, 

2015; Kapoulitsas og Corcoran, 2015). 

Hugtakið kulnun er þekkt innan félagsráðgjafar og lýsir það einni tegund neikvæðra 

afleiðinga sem koma í tengslum við meðferðarvinnu þeirra (Ben-Porat og Itzhaky, 2015). 

Kulnun í starfi lýsir sér með þreytu, örmögnun, svartsýni, óraunverulegum tilfinningum og 

hugsunum ásamt tilfinningu um að vera óhæfur í starfi sínu (Agllias, 2012; Schaufeli, Leiter 

og Maslack, 2009). Kulnun getur verið alvarleg bæði fyrir félagsráðgjafan, notendur hans og 

fyrir þjónustu stofnunarinnar sem hann vinnur hjá (Tartakovsky, 2016).  

Hugtakið hluttekningarþreyta lýsir hegðun og tilfinningum ákveðinna starfsstétta sem 

koma að aðstoð við einstaklinga sem hafa lent í einhvers konar áfalli. Samkenndin sem 

félagsráðgjafar upplifa með notendum sínum getur gert það að verkum að félagsráðgjafinn 

tengist þeim mikið og upplifir því aukið álag vegna þessara tengsla. Oft hefur þetta ekki 

eingöngu áhrif á starf hans sem félagsráðgjafi heldur líka hans daglega líf (Bourassa, 2012; 

Kapoulitsas og Corcoran, 2015). Rannsókn sem Pooler, Wolfer og Freeman (2014) gerðu 

sýndi fram á að ánægja og jákvæðar tilfinningar félagsráðgjafa í sínu starfi getur varnað því 

að kulnun og hluttekningarþreyta eigi sér stað og er því mikilvægt að félagsráðgjafar einbeiti 

sér að jákvæðum niðurstöðum í starfi sínu og hversu mikilvægt starfið er í raun og veru 

(Pooler o.fl., 2014). 
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7.1 Fornvarnir og úrræði  

Mikilvægt er að gera ungmennum grein fyrir því að margir á þeirra aldri séu byrjaðir að fara á 

stefnumót og eignast kærasta/kærustu ásamt því að gera greinarmun á því hvað flokkast 

undir heilbrigð sambönd og óheilbrigð sambönd (Cotton o.fl., 2013). Þegar kemur að ofbeldi 

í ungum parasamböndum gegna skólar gríðarlega mikilvægu hlutverki þegar kemur að þróun 

félagslegrar hegðunar. Skólar þurfa einnig að veita viðeigandi umhverfi til að koma með 

forvarnir gegn ofbeldi í nánum samböndum fyrir börn og ungmenni ásamt öðrum formum 

ofbeldis. Forvarnir í háskólum, menntaskólum og grunnskólum geta dregið úr kynferðislegri 

áreitni og mögulega ofbeldi í nánum samböndum. Forvarnir geta stuðlað að jákvæðum 

samböndum sem gerir einstaklingum kleift að leita sér aðstoðar, veita stuðning við jafningja 

og hvatningu til þróunar á verndandi þáttum gegn ofbeldinu. Þessi inngrip geta stuðlað að 

betri samskiptum á áhrifaríkan hátt og hvernig sé hægt að takast á við uppbyggilega streitu, 

vonbrigði, höfnun, hvernig eigi að leysa átök og stuðla að heilbrigðum samböndum. Forvarnir 

sem þessar geta veitt ungmennum ákveðna færni á að vernda sjálfan sig frá þeirri áhættu 

sem fylgir ofbeldi í nánum samböndum og ýtt undir jákvæðari sjálfsmynd (Fellmeth o.fl., 

2015). 

Ef að einstaklingar búa við einhverskonar ofbeldi eða hafa orðið fyrir ofbeldi eru ýmsar 

stofnanir og félagasamtök í dag sem að þolendur ofbeldis geta leitað til, þar á meðal 

áfallamiðstöð Landpítalans í Fossvogi, Kvennaathvarfið, Stígamót, Drekaslóð og Bjarkarhlíð. 

Erfitt getur verið að koma sér út úr ofbeldisfullu sambandi og þurfa þolendur oft stuðning til 

þess (Ástþóra Kristinsdóttir og Páll Biering, 2013; Barnaverndarstofa, e.d.; Reykjarvíkurborg, 

e.d.). 
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8 Umræður og lokaorð  

Með þessari fræðilegu samantekt um ofbeldi í ungum parasamböndum tilgangurinn að 

skoða hvernig ofbeldi í nánum samböndum getur haft áhrif á ungt fólk, sjálfsmynd þess og 

hvernig samfélagsmiðlar geta ýtt undir ofbeldi. Leitast var eftir að svara svara þremur 

rannsóknarspurningum: Hvað er ofbeldi í ungum parasamböndum? Á hvaða hátt hefur 

ofbeldi í ungum parasamböndum áhrif á sjálfsmynd þolenda? Hvernig geta samfélagsmiðlar í 

nútímasamfélagi ýtt undir ofbeldi í ungum parasamböndum? 

Niðurstöður sýna að ofbeldi í ungum parasamböndum er algengara heldur en hjá 

fullorðnum aðilum og er þetta því vandamál sem hefur áhrif á mörg ungmenni. Unglingsárin 

er tímabil breytinga þar sem andlegar og líkamlegar breytingar eins og kynþroski eiga sér 

stað og eru ungmenni á þessum tíma að reyna finna sjálfan sig og sín félagslegu hlutverk. Ef 

að ungmenni verður fyrir obeldi í nánum samböndum getur það skaðað sjálfsmynd þeirra, 

sjálfsálit og sjálfsviðringu sem er ennþá að mótast. Þetta getur því leitt til afleiðinga á 

geðheilsu þeirra og ýtt undir ákveðna áhættuhegðun. Eitt af því sem spilar einnig stórt 

hlutverk í lífi ungmenna í dag er tæknin. Við lifum í nútímasamfélagi og hafa flest öll 

ungmenni greiðan aðgang að snjallsímum og tölvu. Tæknin hefur samt sem áður ýmsar 

neikvæðar afleiðingar þar sem að stafrænt ofbeldi er orðið mjög algengt. Samfélagsmiðlar 

eru orðin vettvangur þar sem framhjáhöld, net einelti, kúganir, andlegt ofbeldi á sér stað 

ásamt myndbirtingum af aðilum án samþykkis. Því miður er þetta einungis lítill partur af 

þeim neikvæðu afleiðingum sem tæknin býður upp á í dag. Því miður hefur tæknin einnig 

orðið til þess að ungmenni í dag eiga erfitt með að skuldbinda sig og mynda náin sambönd. 

Hér verður farið í umræður sem að styðja við niðurstöður þessarar rannsóknar. 

Ofbeldi í ungum parasamböndum er orðið alþjóðlegt vandamál og hefur áhrif á ungt fólk 

allstaðar í heiminum í dag (WHO, e.d.). Ofbeldi í nánum samböndum lýsir raunverulegu 

líkamlegu, kynferðislegu og sálrænu ofbeldi sem á sér stað innan samband af núverandi eða 

fyrrverandi maka og hefur áhrif á andlega, líkamlega og félagslega velferð þolanda (Fellmeth 

o.fl., 2015). Ofbeldið hefur ekki einungis áhrif á einstaklinginn heldur alla aðra í kringum 

hann og getur leitt til hringrás misnotkunar (WHO, e.d.; Cotton o.fl., 2013).  

Á tímabili unglingsárana til ungs fullorðinsára fara fram miklar breytingar þar sem að 

ungmenni standa frammi fyrir því stóra hlutverki að þróa sjálfsmynd sína. Sjálfsmynd og 

nánd eru þau atriði sem eru talin vera mikilvægust fyrir ungmenni til að ná sálfélagslegum 
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þroska (Katarzyna og Koen, 2015; Klimstra o.fl., 2013). Þegar að ofbeldi á sér stað í ungum 

parasamböndum verður skaði á sjálfsmynd og sjálfsáliti þeirra sem gerir það að verkum að 

einstaklingar verða berskjaldaðari fyrir misnotkun (Sneed og Whithbourne, 2003). Þessi 

tilfinningalegi skaði er talin vara lengur heldur en líkamlegi og getur það verið langvarandi 

ferli að byggja upp sjálfsmyndina aftur og þá sérstaklega þegar hún er ennþá að mótast. Lítið 

sjálfsmynd getur gert það að verkum að einstaklingar fara að týna sjálfum sér, finnast þeir 

vera einskis virði, eru með lágt sjálfsálit og hætta að hugsa um sjálfan sig. Þetta getur leitt til 

frekari geðheilsuvandamála, sjálfskaðandi hegðunar og jafnvel sjálfsvígs (Gehring og Vaske, 

2017; Matheson o.fl., 2015; WHO, 2010). 

Ungmenni í dag eru farið að reiða sig mikið á tæknina þegar kemur að nánum 

samböndum. Tæknin er notuð til þess að koma af stað samböndum, samskiptum, rifrildum 

og jafnvel til það að hafa aukið eftirlit. Stafrænt ofbeldi er því orðin einn af þáttum ofbeldis í 

ungum parasamböndum þar sem að ungmenni eru farin að nota tæknina til að ógna, áreita, 

beita munnlegri og tilfinningalegri stjórnum ásamt því að sitja um maka (Baker og Carreño, 

2016; Draucker og Marsolf, 2010). Tæknin hefur gert það að verkum að ung parasambönd 

eru oft byggð á kvíða, vantrausti og ágreining þar sem tæknin er orðið vettvangur leyndar, 

framhjáhalda, ofbeldis og er mikið af því byggt á afbrýðissemi vegna samfélagsmiðla eins og 

til dæmis facebook og Snapchat (Baker og Carreño, 2016; Brem o.fl., 2015; Vaterlausa o.fl., 

2016).  

Tæknin hefur einnig gert það að verkum að klámvæðing eigi sér stað og er það ekki 

lengur spurning um hvort ungmenni munu sjá klám heldur hvenær það verður. Áhrif 

klámvæðingarinnar gerir það að verkum að þau fá villandi hugmyndir um kynlíf og 

kynferðislega hegðun sem getur stuðlað að skaðlegum viðhorfum, venjum og sérstaklega 

gagnvart konum. Áhorf kláms felur því í sér allskyns ógnir hvað varðar náin sambönd þar sem 

einstaklingar fá hugmyndir um frjálslegt kynlíf, minni skuldbindingar ásamt því að jákvæð 

áhrif geta orðið gagnvart vanrækslu og ofbeldi (Kohut o.fl., 2017; Walker o.fl., 2015). Í kjölfar 

nútímatækni og klámvæðingar hefur það sem kallast hefndarklám orðið mjög algengt og er 

mikið til umfjöllunar í dag. Hefndarklám er þegar kynferðislegum myndum eða myndskeiðum 

af einstakling er lekið á opinberan vettvang án samþykkis. Myndirnar og myndskeiðin eru 

oftast tekin án leyfis eða með leyfi einstaklings sem er í nánu sambandi. Oft er þetta gert til 

að skaða eða niðurlægja einstakling eftir náið samband eða jafnvel til að kúga og þvinga þá 
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(Pina o.fl., 2017). Þrátt fyrir vitund almennings um málefnið halda einstaklingar áfram að 

deila bæði persónulegum upplýsingum, myndun og myndböndum til maka og vina. 

Varanleiki og miðlunatíðni netsins hefur gert það að verkum að erfitt er að koma í veg fyrir 

að útbreiðslu hefndarkláms og getur þetta valdið þolendum miklum þjáningum (Pitcher, 

2015). Hefndarklám getur haft það í för með sér að þolendur upplifa skömm, niðurlægingu, 

aukið áreiti, missa vinnu og eiga jafnvel erfitt með að finna sér nýjan maka. Þetta getur 

einnig haft mikil áhrif á bæði sjálfsálit og sjálfsmynd ásamt geðheilbrigði þolenda (Bates, 

2017; Pina o.fl., 2014). 

Höfundur telur því ofbeldi í ungum parasamböndum í dag vera alvarlegt vandamál þar 

sem að nútímatæknin hefur stuðlað að enn frekara ofbeldi í nánum samböndum. Herferðir 

sem hafa mikið verið í fjölmiðlum undanfarið eins og #metoo og #sjúkást hafa opnað 

umræður fyrir ofbeldi í nánum samböndum og hafa margir þolendur komið fram í kjölfar 

þessara herferða og leitað sér aðstoðar. Höfundur telur því mikilvægt að koma af stað 

auknum forvörnum gagnvart þessu málefni þar sem að ungmenni gera sér litla grein fyrir 

þeirri skaðsemi sem samfélagsmiðlar geta haft og þeim varanleika sem netið býr yfir. Með 

tilteknum forvörnum er einnig hægt að stuðla að jákvæðum og heilbrigðum samböndum 

meðal ungmenna og þá sérstaklega til að koma í veg fyrir langvarandi skaða á sjálfsmynd. 

Full þörf er fyrir frekari rannsóknir á ofbeldi í ungum parasamböndum og þeim skaðlegu 

áhrifum sem það hefur á sjálfsmynd ungmenna ásamt markvissum forvörnum gagnvart 

samfélagsmiðlum til að stuðla að betri sjálfsmynd ungmenna. 

  

 

 

____________________________________ 

Karen Harpa Harðardóttir 

 

 

 

 



37 

 

Heimildaskrá 

Agllias, K. (2012). Keeping safe: teaching undergraduate social work students about 
interpersonal violence. Journal of Social Work Practice, 26(2), 259-274. 
doi:10.1080/02650533.2011.610890 

Ali, P. A. og Naylor, P. B. (2013). Intimate partner violence: A narrative review of the 
feminist, social and ecological explanations for its causation. Aggression and Violent 
Behavior, 18(6), 611-619. http://dx.doi.org/10.1016/j.avb.2013.07.009 

Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal. (2010). Sálfræði einkalífsins (2. útgáfa). 
Reykjavík, Almenna bókafélagið. 

Ástþóra Kristinsdóttir og Páll Biering. (2013). Ofbeldi í nánum samböndum. Hvert get ég 
leitað og fengið hjálp. Landspítalinn. Sótt 9. febrúar 2018 af 
https://www.heilsugaeslan.is/library/Files/Ofbeldi_i_nanum_sambondum_baeklingur.pd
f. 

Babcock, J. C., Green, C. E. og Robie, C. (2004). Does batterers‘ treatment work? A meta-
analytic review of domestic violence treatment. Clinical Psychology Review, 23(8), 1023-
1053. doi:10.1016/j.cpr.2002.07.001 

Bailey, J. A. (2003). Self-image, self-concept, and self-identity revisited. Journal of the 
National Medical Association, 95(5), 383-6. Sótt 10. mars 2018 af 
http://www.geocities.ws/jablifeskills/med-journal2.pdf 

Bandura, A. (1977). Social learning theory. New Jersey: Prentice-Hall. 

Bargai N., Ben-Shakhar, G. og Shalev A. Y. (2007). Posttraumatic stress disorder and 
depression in battered women: The mediating role of learned helplessness [rafræn 
útgáfa]. Journal of family violence, 22(5), 267-276. doi:10.1007/s10896-007-9078-y 

Barnaverndarstofa. (e.d.). Býrð þú við ofbeldi: Is domestic violence a part of your life. Sótt 31. 
mars af http://www.bvs.is/media/utgefid-efni/VEL-Ofbeldi-NET.pdf. 

Barnett, O. W., Miller-Perrin, C. L. og Perrin, R. D. (2011). Family violence across the lifespan 
–An introduction (3. útgáfa). Thousand Oaks: Sage Publications. 

Bates, S. (2017). Revenge porn and mental health. Feminist Criminology, 12(1), 22-42. 
doi:10.1177/1557085116654565 

Beckett, C. og Taylor, H. (2010). Human growth and development (2. útgáfa). London: Sage 
Puplication. 



38 

Ben-Porat, A. og Itzhaky, H. (2015). Burnout among trauma social workers: The contribution 
of personal and enviromental resources. Journal of Social Work, 15(6), 606-620. 
doi:10.1177/146801731455215 

Benson, J. J. og Coleman, M. (2016). Older adult descriptions of living apart together. Family 
relations, 65(3), 439-449. doi:10.1111/fare.12203 

Berger, K. S. (2008). The developing person: through the life span (7. útgáfa). New York: 
Worth Publishers. 

Berk, L. E. (2007). Development through the lifespan (4. útgáfa). Boston: Pearson Education. 

Bourassa, D. (2012). Examining self-protection measures guarding adult protective
 services social workers against compassion fatigue. Journal of Interpersonal
 Violence, 27(9), 1699-1715. doi:10.1177/0886260511430388 

Cerulli, C., Poleshuck, E., Raimondi, C., Veale, S. og Chin, N. (2012). „What fresh hell is this?“ 
Victims of intimate partner violence describe their experiences of abuse, pain and 
depression. Journal og Family Violence, 27(8), 773-781. doi: 10.1007/s10896-012-9469-6 

Cotton, L., Freeman, SA og Rosenbluth, B. (2013). Teen dating abuse: recognation and 
interventions. NASN School Nurse, 28(2), 79-82. doi:10.1177/1942602X12469410 

Dijkstra, S. (2014). Reaching out for skilful performance: The importance of tacit knowledge 
in handling domestic violence. Appraisal, 10(1), 33-42. Sótt 9. mars 2018 af 
http://www.sietske-dijkstra.nl/wordpress/wp-content/uploads/dijkstra-10-1-
2appraisal.pdf 

Domestic violence roundtable. (e.d.). The cycle of domestic violence. Sótt 12. mars 2018 af 
http://www.domesticviolenceroundtable.org/domestic-violence-cycle.html. 

Dutton, D. G. og Painter, S. (1993). Emotional attachments in abusive relationships: A test of 
traumatic bonding theory. Violence and Victims, 8(2), 105-120. Sótt 15. mars 2018 af 
https://pdfs.semanticscholar.org/dd1f/d1a0b127f26f3d39dae662b5f7831be58693.pdf 

Dutton, D. G. og Sonkin, D. J. (2003). Intimate violence: Contemporary treatment 
innovations. New York: Haworth Press. 

Eriksson, E. H. (1968). Identity: Youth and crisis. London: Faber and faber.  

Eriksson, M. og Ulmestig, R. (2017). "It's not all about money": Toward a more 
comprehensive understanding of financial abuse in the context of VAW. Journal of 
Interpersonal Violence, 1-27. doi:10.1177/0886260517743547 

Farley, O. W., Smith, L. L. og Boyle, S. W. (2006). Introduction to social work (10.útgáfa). 
Boston: Allyn & Bacon. 

Fellmeth, G., Heffernan, C., Nurse, J., Habibula, S. og Sethi, D. (2015). Educational and skills-
based interventions to prevent relationship violence in young people. Research on Social 
Work Practice, 25(1), 90-102. doi: 10.1002/14651858.CD004534.pub3 



39 

 

Gausel, N. og Leach, C. W. (2011). Concern for self-image and social image in the 
management of moral failure: Rethinking shame. European Journal of Social Psychology, 
41(4), 468–478. doi:10.1002/ejsp.803 

Gehring, K. S. og Vaske, J. C. (2017). Out in the open: The consequences of intimate partner 
violence for victims in same-sex and opposite-sex relationships. Journal of Interpersonal 
Violence, 32(23), 3669-3692. doi:10.1177/0886260515600877 

Giesbrecht, C. (2012). Working with women who have experienced violence: A handbook for 
healthcare professionals in Saskatchewan. Saskatchewan: Provincial Association of 
Transition Houses and Services. 

Gilfus, M. E., Trabold, N., O'Brien, P. og Fleck-Henderson, A. (2010). Gender and intimate 
partner violence: evaluating the evidence. Journal of Social Work Education, 46(2), 245-
263. doi:10.5175/JSWE.2010.200900019 

Gonzales, A. L. og Hancock, J. T. (2011). Mirror, mirror on my facebook wall: Effects of 
exposure to facebook on self-esteem. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 
14(1-2), 79-83. doi:10.1089/cyber.2009.0411 

Guðrún Ragnarsdóttir og Margrét Guðmundsdóttir. (2006). Leikur að lifa. Reykjavík: Mál og 
menning/Edda.  

Halpern-Meekin, S., Manning, W. D., Giordano, P. C. og Longmore, M. A. (2013). Relationship 
churning, physical violence, and verbal abuse in young adult relationships. Journal of 
Marriage and Family, 75(1), 2-12. doi:10.1111/j.1741-3737.2012.01029.x 

Hansen, N. B., Eriksen, S. B. og Elklit, A. (2014). Effects of an intervention program for female 
victims of intimate partner violence on psychological symptoms and perceived social 
support. European Journal of Psychotraumatology, 5, 1-10. doi:10.342/ejpt.v5.24797.  

Herrman, J. W. (2009). There's a fine line...adolescent dating violence and prevention. 
Pediatric Nursing, 35(3), 164-70. Sótt 25. febrúar 2018 af 
https://www.researchgate.net/publication/26742651_There's_a_fine_lineadolescent_da
ting_violence_and_prevention 

Heyman, R. E., Slep, A. M. S. og Foran, H. M. (2015) Enhanced definitions of intimate partner 
violence for DSM-5 and ICD-11 may promote improved screening and treatment. Family 
Process, 54(1), 64-81. doi: 10.1111/famp.12121 

Ingólfur V. Gíslason. (2008). Ofbeldi í nánum samböndum: orsakir, afleiðingar, úrræði. 
Reykjavík: Félags og tryggingamálaráðuneytið. Sótt 25. febrúar 2018 af 
http://www.velferdarraduneyti.is/media/Ofbeldisbaekur/OfbeldiAdalbokin.pdf. 

Ismayliova, L. og El-Bassel, N. (2014). Intimate Partner physical and sexual violence and 
outcomes of unintended pregnancy among national samples of women from three 
former Soviet Union countries. Violence Against Women, 20(6) 633-652. 
doi:10.1177/1077801214540538 



40 

Jackson, L. A., von Eye, A., Fitzgerald, H. E., Zhao, Y. og Witt, E. A. (2010). Selfconcept, self-
esteem, gender, race and information technology use. Computers in Human Behavior, 26, 
323-328. doi:10.1016/j.chb.2009.11.001 

Jaspaert, E. og Vervaeke, G. (2014). Exploring the indirect effect of preference discrepancy 
on intimate partner violence. Journal of Family Violence, 29(8), 829-837. 
doi:10.1007/s10896-014-9636-z 

Kaplan, A. M. og Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and 
opportunities of Social Media. Buisness Horizons, 53(1), 59-68. 
doi:10.1016/j.bushor.2009.09.003. 

Kapoulitsas, M. og Corcoran, T. (2015). Compassion fatigue and resilience: A qualitative 
analysis of social work practice. Qualitative Social Work, 14(1), 86-101. 
doi:10.1177/1473325014528526  

Karakurt, G., Patel, V., Whiting, K. og Koyutürk, M. (2017). Mining electronic health records 
data: Domestic violence and adverse health effects. Journal of Family Violence, 32(1), 79-
87. doi:10.1007/s10896-016-9872-5 

Karakurt, G., Smith, D. og Whiting, J. (2014) Impact of partner violence on women‘s mental 
health. Journal of Family Violence, 29(7), 693-702. doi:10.1007/s10896-014-9633-2 

Karakurt,G., Silver, K. og Keiley, M. (2016). Secure base narrative representations and 
intimate partner violence: a dyadic perspective. Journal of Family Violence, 31(4), 467-
477. doi:10.1007/s10896-015-9778-7 

Katarzyna, A. og Koen, L. (2015). An investigation of the linkage between relationship status 
(single vs. partnered), identity dimensions and self-construals in a sample of polish young 
adults. Polish Psychological Bulletin, 46(4), 616-623. doi:10.1515/ppb-2015-0068 

Klimstra, T. A., Luyckx, K., Branje, S., Teppers, E., Goossens, L. og Meeus, W.H.J. (2013). 
Personality traits, interpersonal identity, and relationship stability: Longitudinal linkages 
in late adolescence and young adulthood. Journal of Youth and Adolescence, 42(11), 
1661-1673. doi:10.1007/s10964-012-9862-8 

Kohut, T., Fisher, W. A. og Campbell, L. (2017). Perceived effects of pornography on the 
couple relationship: Initial findings of open-ended, participant-informed, "bottom-up" 
research. Archives of Sexual Behavior, 46(2), 585-602. doi:10.1007/s10508-016-0783-6 

Lawrence, E., Yoon, J., Langer, A. og Ro, E. (2009). Is pscychological aggression as detrimental 
as physical aggression? The independent effects of psychological aggression on 
depression and anxiety symptoms. Violence and victims, 24(1), 20-35. doi:10.1891/0886-
6708.24.1.20 

Maldonado, M. (2014). The Anxiety of Facebook. Psych Cenral. Sótt 10. apríl 2018 af 
https://psychcentral.com/lib/the-anxiety-of-facebook/ 

https://psychcentral.com/lib/the-anxiety-of-facebook/


41 

 

Manning, W. D., Cohen, J. A. og Smock, P. J. (2011). The role of romantic partners, family and 
peer networks in dating couples‘ views about cohabitation. J Adolesc Res, 26(1), 115-149. 
doi:10.1177/0743558410376833 

Marcia, J. (1994). The empirical study of ego identity. Í Bosma, Graafsma, Grotevent og De 
Levita (ritstj.), Identity and Development. Newbury Park, CA: Sage.  

Martinez-Lanz, P., Cazares, P. A., Kuri, N. A., Huerta, M. D., Araiza, A. L. P. og Valdez, P. H. 
(2016). Inmate partner violence through social networks. European Scientific Journal, 
12(29), 95-111. doi: 10.19044/esj.2016.v12n29p95 

Matheson, F.I., Daoud, D., Hamilton- Wright, S., Borenstein, H., Petersen, C. og O‘Compo, P. 
(2015). Where did she go? The transformation of self-esteem, self identity, and mental 
well-being among women who have experianced intimate partner violence. Women 
Health Issues, 25(5), 561-569. doi:10.1016/j.whi.2015.04.006 

McClellan, A. C. og Killeen, M. R. (2000). Attachment theory and violence toward women by 
male intimate partners. Journal of nursing scholarship, 32(4), 353-360. 
doi:10.1111/j.1547-5069.2000.00353.x 

McLeod, S. A. (2016). Bandura - social learning theory. Sótt 24. apríl 2018 af 
www.simplypsychology.org/bandura.html 

Mcclennan, J,C. (2010). Social work and family violence: Theories, assessmment and 
intervention. New york: Springer publishing company.  

Me too movement. (e.d.). Vision. Sótt 24. apríl 2018 af https://metoomvmt.org/ 

Middleton, D. (2006). Three types of self-respect. Res Publica, 12(1), 59-76. 
doi:10.1007/s11158-006-0006-4 

Novak, J. og Furman, W. (2016). Partner violence during adolescence and yount adulthood: 
Individual and relationship level risk factors. Journal of youth and adolescence, 45(9), 
1849-1861. doi:10.1007/s10964-016-0484-4 

Offenhauer, P. og Buchalter, A. (2011). Teen dating violence: A literature review and 
annotated bibliography. The library of congress- Federal Reasearch division. Sótt þann 9. 
apríl af https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/235368.pdf  

Owusu Adjah, E. S. og  Agbemafle, I. (2016). Determinants of domestic violence against
 women in Ghana. BMC Public Health, 16(1), 1-9. doi:10.1186/s12889-016-3041-x 

Pina, A., Holland, J. og James, M. (2017). The malevolent side of revenge porn proclivity: 
Dark personality traits and sexist ideology. International Journal of Technoethics, 8(1), 30-
43. doi:10.4018/IJT.2017010103 

Pitcher, J. (2015). The state of the states: The continuing struggle to criminalize revenge 
porn. Brigham Young University Law Review, 2015(5), 1435-1466. Sótt 22. mars 2018 af 



42 

https://digitalcommons.law.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3007&context=lawrevi
ew 

Plat, J. D. (2007). Domestic violence: The role of health professionals. Nursing Standard 
(through 2013), 21(14-16), 44-8. doi:10.7748/ns2006.12.21.14.44.c6392 

Pooler, D. K., Wolfer, T. og Freeman, M. (2014). Finding joy in social work II: Intrapersonal 
sources. Social Work, 59(3), 213-221. doi:10.1093/sw/swu020 

Reykjavíkurborg. (e.d.). Bjarkarhlíð. Sótt 10. apríl 2018 af https://reykjavik.is/bjarkarhlid  

Rhatigan, D. L., Street, A. E. og Axsom, D. K. (2006). A critical review of theories to explain 
violent relationship termination: Implications for research and intervention. Clinical 
Psychology Review, 26(3), 321-345. doi:10.1016/j.cpr.2005.09.002 

Samtök um kvennaathvarf. (e.d.). Skilgreiningar á heimilisofbeldi. Sótt 27. mars 2018. 
https://kvennaathvarf.is/?page_id=23 

Sanders, C. K. (2015). Economic abuse in the lives of women abused by an intimate partner: 
A qualitative study. Violence Against Women, 21(1), 3-29. 
doi:10.1177/1077801214564167 

Santrock, J. W. (2016). Adolescence (16. útgáfa). New York: McGraw Hill Education. 

Schaufeli, W. B., Leiter, M. P. og Maslach, C. (2009). Burnout: 35 years of research and 
practice. Career Development International, 14(3), 204-220.t 
doi:10.1108/13620430910966406 

Sebastian, C., Burnett, S. og Blakemore, S. J. (2008). Development of the self-concept during 
adolescence. Trends in Cognitive Sciences, 12(11), 441-446. 
doi:10.1016/j.tics.2008.07.008 

Sharma, S., PhD. og Agarwala, S., PhD. (2014). Self-esteem and collective self-esteem as 
predictors of depression. Journal of Behavioural Sciences, 24(1), 21-28. 
doi:10.5964/psyct.v8i1.121 

Slater, R. (2007). Attachment: Theoretical development and critique. Educational Psychology 
in Practice, 23(3), 205-219. doi: 10.1080/02667360701507285 

Sneed, J.R. og Whitbourne, S.K. (2003). Identity processing and self-consciousness in middle 
and later adulthood. The Journals of Gerontology, 58(6), 313-319. 
doi:10.1093/geronb/58.6.P313 

Steinberg, L. (2014). Adolescence (10. útgáfa). New York: McGraw Hill Education. 

Stígamót. (2018, febrúar). Sjúk ást af stað í dag. Sótt 24. apríl 2018 af 
https://www.stigamot.is/is/frettir/frettir/sjuk-ast-af-stad-i-dag- 

Stígamót. (e.d.). Ofsóknir (e. stalking). Sótt 12. apríl 2018 af 
https://www.stigamot.is/is/fraedsluefni/kynferdislegt-ofbeldi/umsatur-og-ofsoknir 

https://www.stigamot.is/is/fraedsluefni/kynferdislegt-ofbeldi/umsatur-og-ofsoknir


43 

 

Tartakovskt, E. (2016). Personal value preferences and burnout of social workers. Journal of 
Social Work, 16(6), 657-673. doi:10.1177/1468017315589872 

Thaller, J. og Messing, J. T. (2016). Reproductive coercion by an intimate partner: 
occurrence, associations, and interference with sexual health decision making. Health & 
Social Work, 41(1), 11-19. doi:10.1093/hsw/hlv083 

Valkenburg, P. M., Peter, J. og Schouten, A. P. (2006). Friend networking sites and their 
relationship to adolescents' well-being and social self-esteem. Cyberpsychology & 
Behavior : The Impact of the Internet, Multimedia and Virtual Reality on Behavior and 
Society, 9(5), 584-590. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.07.008 

Vaterlaus, J. M., Barnett, K., Rocheb, C. og Young, J. A. (2016). "Snapchat is more personal": 
An exploratory study on snapchat behaviors and young adult interpersonal relationships. 
Computers in Human Behavior, 62, 594-601. doi:10.1016/J.chb.2016.04.029 

Velferðaráðurneytið. (e.d.) Ofbeldi og afleiðingar þess. Sótt 16. mars 2018 af 
https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti 
media/media/Gedskyrsla/55kafli.pdf 

Walker, S., Temple-Smith, M., Higgs, P. og Sanci, L. (2015). 'It's always just there in your 
face': Young people's views on porn. Sexual Health, 12(3), 200-206. doi:10.1071/SH14225 

Walsh, M. N. og Gates, C. C. (2018). Zero Tolerance for Sexual Harassment in Cariologu: 
Moving from #MeToo to #MeNeither. Journal of the american college of cardiology, 
71(10), 1176-1177. doi:10.1016/j.jacc.2018.01.038 

Warren, J. (2007). Service User and Carer Participation in Social Work. Learning Matters and 
SAGE publications Inc: California. 

Wekerle, C. og Wolfe, D. A. (1999). Dating violence in mid-adolescence: Theory, significance, 
and emerging prevention initiatives. Clinical Psychology Review, 19(4), 435-456. 
doi:10.1016/S0272-7358(98)00091-9 

Wood, L. (2015). Hoping, empowering, strenthening: Theories used in intimate partner 
violence advocacy. Affilia: Journal of Women and Social Work, 30(3), 286-301. doi: 
10.1177/0886109914563157 

Woodlock, D. (2016) The abuse of technology in domestic violence and stalking. Violence 
Against Women, 23(5), 584-602. doi:10.1177/1077801216646277 

World Health Organization. (2010). Preventing intimate partner and sexual violence against 
women: Taking actionand generating evidence. Sótt 2. mars 2018 af 
http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/9789241 
564007_eng.pdf 

World Health Organization. (e.d.) Adolescent development. Sótt 5. apríl 2018 af 
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/development/en/ 


