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Útdráttur 

Ofbeldi gagnvart konum er heilsufarslegt vandamál út um allan heim og getur haft 

alvarlegar afleiðingar í för með sér. Í þessari ritgerð er fjallað um konur sem verða fyrir 

ofbeldi af hendi núverandi eða fyrrverandi maka, kærasta eða eiginmanns. Fjallað verður 

um skilgreiningar og algengustu birtingarmyndir ofbeldisins og gerð grein fyrir þeim. 

Einnig verður fjallað um fræðilegar kenningar til þess að reyna að útskýra hvaða 

einstaklings- og samfélagslegir þættir gætu haft áhrif á ofbeldi. Markmið ritgerðarinnar 

er að skoða hvaða áhrif ofbeldi hefur á konur til lengri tíma litið og kanna hvort ákveðnir 

áhættuþættir auki líkurnar á því að þær verði fyrir ofbeldi. Að lokum eru gerð skil á 

úrræðum sem eru í boði á Íslandi fyrir konur sem hafa orðið fyrir ofbeldi í nánum 

samböndum og hlutverki félagsráðgjafa þegar kemur að ofbeldi gagnvart konum. 
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Formáli  

Þessi ritgerð er 12 ECTS-eininga lokaritgerð til BA prófs frá Félagsráðgjafardeild Háskóla 

Íslands vorið 2018. Hugmyndin að þessu verki varð til þegar höfundur sótti námskeið í 

náminu og nemendum var boðið að heimsækja Kvennaathvarfið til að fræðast um 

starfsemi þess.  

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Jónu Margréti Ólafsdóttur fyrir gagnlegar ábendingar og 

hlýlegt viðmót. Sérstakar þakkir fær Hulda Proppé fyrir veitta aðstoð við yfirlestur, góðar 

ábendingar og uppbyggilega gagnrýni. Að lokum langar mig að þakka fjölskyldu minni fyrir 

ómetanlegan stuðning í gegnum námið, án þeirra hefði þetta aldrei tekist. 
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 Inngangur 

Ofbeldi hefur fylgt manninum frá ómuna tíð og bregður fyrir í ýmsum myndum. Ofbeldi í 

nánum samböndum er ein tegund ofbeldis og á sér stað milli tveggja einstaklinga sem 

hafa verið, eða eru, í nánu tilfinningalegu sambandi. Það vísar til þess þegar einstaklingur 

sýnir einhverskonar hegðun í sambandinu sem veldur andlegum, líkamlegum eða 

kynferðislegum skaða gagnvart maka sínum. Karlar jafnt sem konur eru gerendur og 

þolendur í ofbeldissamböndum en þó eru konur í miklum meirihluta þolenda á heimsvísu 

(WHO, 2012). 

Hugtakið „ofbeldi í nánu sambandi“ var fyrst skilgreint í Bretlandi í herferð sem 

kallaðist ,,að lemja konur“ (e. wife beating) árið 1856. Fljótlega varð hugtakið mikið notað 

til þess að skilgreina ofbeldi sem eiginmenn beittu konur sínar í hjónaböndum. Í dag er 

hugtakið víðtækara og á það við um einstaklinga sem verða fyrir ofbeldi af hendi maka 

síns hvort sem um er að ræða karl eða konu, í hjónabandi, sambúð eða í nánu sambandi 

við annan einstakling (Ali og Naylor, 2013). 

Í þessari ritgerð verður leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

Hvaða þættir gætu aukið líkurnar á því að kona verði fyrir ofbeldi af hendi maka? 

Hefur ofbeldi gagnvart konum í nánum samböndum áhrif á þær til lengri tíma? 

Í fyrsta kafla verður fjallað um almennar skilgreiningar á ofbeldi og hvað hugtakið 

ofbeldi gegn konum þýðir. Því næst verður fjallað um mismunandi birtingarmyndir 

ofbeldis í nánu sambandi. Í þriðja kafla eru helstu kenningar teknar fyrir sem fræðimenn 

hafa lagt fram og reynt að útskýra hvað veldur því að einstaklingur beiti eða verði þolandi 

ofbeldis. Fjórði kafli fjallar um helstu einstaklings og samfélagslegu þætti sem gætu haft 

áhrif á það hvort konan verður fyrir ofbeldi í nánum samböndum. Fimmti kafli fjallar um 

áhrif ofbeldis í nánum samböndum á konur til lengri tíma litið. Áfallastreituröskun, 

heilaáverki og samband milli móður og barns á meðan og eftir að ofbeldinu lýkur eru 

þættir sem verða einnig teknir fyrir. Stuðst verður við íslenskar og erlendar rannsóknir 

sem fengnar eru úr bókum, ritrýndum greinum og erlendum gagnasöfnum. Að lokum 

verður fjallað um þau úrræði sem eru í boði fyrir konur sem hafa orðið fyrir ofbeldi og 

hvað félagsráðgjafar geta gert til þess að aðstoða þær. 
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1 Skilgreining á ofbeldi 

Almennar skilgreiningar á ofbeldi og að beita einhvern ofbeldi eru mismunandi. 

Samkvæmt íslenskri orðabók er ofbeldi skýrt með orðunum ,,ofríki, valdbeiting“ en margir 

myndu lýsa ofbeldi sem einskonar ,,aðgerðum er valda sársauka og líkamlegum 

meiðslum“ (Garðar Gíslason, Hjördís Þorgeirsdóttir og Ingólfur V. Gíslason, 1995,).  

Alþjóða heilbrigðisstofnunin (WHO) skilgreinir hugtakið ofbeldi sem svo að 

einstaklingur beiti meðvitað líkamlegum kröftum sínum eða valdi, til þess að ógna eða 

skaða sjálfan sig eða aðra. Slíkt getur endað með blóðsúthellingum, andlegum 

hörmungum og jafnvel dauða (WHO, 2002).  

Að beita einhvern ofbeldi hefur verið skilgreint á eftirfarandi hátt „sérhver beiting á 

valdi til að hindra aðra í að breyta, hugsa eða finna til eins og þeir kjósa sjálfir og að þvinga 

aðra til að aðhafast eitthvað gegn vilja sínum“ (Garðar Gíslason, Hjördís Þorgeirsdóttir og 

Ingólfur V. Gíslason, 1995).  

Sameinuðu þjóðirnar skilgreinir hugtakið ,,ofbeldi gegn konum“ sem hvers kyns 

ofbeldisverknað sem á rætur í kynferði og veldur eða gæti valdið konum líkamlegum, 

kynferðislegum og/eða andlegum skaða eða þjáningu (Kvennaathvarf, 2003). 

Skilgreiningar á ofbeldi og að beita ofbeldi eru margar, en þær lúta allar að því sama 

meiði að reyna útskýra hvaða þýðingu orðið og hugtakið hefur. Ofbeldi gagnvart konum í 

nánum samböndum getur birst á mismunandi hátt og felur í sér bæði andlegar og 

líkamlegar þjáningar (Ingólfur V. Gíslason, 2008).  
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2 Ofbeldi gagnvart konum í nánum samböndum 

Ofbeldi í nánum samböndum á sér stað út um allan heim og er mikilvægt umræðuefni þar 

sem brotið er á mannréttindum einstaklinga á hverjum degi. Ofbeldið einkennist af 

einhverskonar hegðun sem hefur það að markmiði að ógna, beita ofbeldi eða misnota 

annan einstakling andlega, líkamlega eða tilfinningalega. Ofbeldi í nánum samböndum á 

sér stað á milli tveggja einstaklinga sem eru eða hafa átt í sambandi sem getur kallast náið 

og inniheldur mikil tilfinningatengsl óháð kyni eða kynhneigð (Howard ofl., 2010). 

Konur hafa lengi þurft að þola ofbeldi í nánum samböndum og er það ein alvarlegasta 

birtingarmynd kynjamismununar (Gracia og Merlo, 2015).  

Mörgum mismunandi aðferðum er beitt þegar konur verða fyrir ofbeldi í samböndum 

sínum og hefst ofbeldið sjaldan á því að karlmaðurinn kýlir eða sparkar í konuna sína að 

tilefnislausu. Það þróast smátt og smátt í sambandinu og verður eins konar stjórntæki. 

Karlmaðurinn leitast við að fá konuna til að láta að vilja sínum og byggir upp ákveðið 

mynstur sem er endurtekið reglulega og leiðir til kúgandi yfirráða. Þessum aðferðum er 

skipt í fjóra flokka, líkamlegt, andlegt, kynferðislegt og fjárhagslegt ofbeldi (Ingólfur V. 

Gíslason, 2008). 

2.1 Andlegt ofbeldi 

Andlegt ofbeldi getur verið erfitt að sjá og greina. Það er yfirleitt undanfari líkamlegs 

ofbeldis og hefur jafnvel átt sér stað í einhvern tíma. Algengt er að maðurinn beiti 

mismunandi aðferðum til dæmis hafi í hótunum við konuna, sýni ógnandi hegðun og gerir 

lítið úr henni til þess að brjóta niður sjálfstraust hennar (Lagdon, Armour og Stringer, 

2014; Ingólfur V.Gíslason, 2008). 

Andlegu ofbeldi má skipta í nokkra undirflokka til að útskýra ólíkar birtingarmyndir 

þess og gefa betri yfirsýn. 

Beinar hótanir vísa til þess að karlmaðurinn ávarpar konuna með setningum eins og 

,,ef að þú hlýðir ekki, hlýturðu verra af“ eða ,,ég lem þig ef að þú segir einhverjum frá“. 

Þetta eru skýr skilaboð og árángursrík leið til að setja konunni skorður, sérstaklega ef hún 

hefur orðið fyrir ofbeldi af einhverju tagi áður.  

Lítilsvirðandi framkoma hefur þann tilgang að brjóta niður sjálfstraust konunnar. 

Karlinn talar niðrandi til konunnar og setur fram neikvæða gagnrýni varðandi útlit hennar 
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og framkomu. Með tímanum fer konan að efast um eigið ágæti og fyllist 

minnimáttarkennd (Garðar Gíslason, Hjördís Þorgeirsdóttir og Ingólfur V. Gíslason, 1995). 

Stjórnun og eftirlit er algengt dæmi um andlegt ofbeldi. Karlinn hringir stöðugt í 

konuna og fylgist með öllum hennar ferðum. Hann þarf alltaf að vita hvert hún er að fara 

og hvað hún sé að gera hverju sinni. Ef konan mætir ekki á réttum tíma heim er hún 

ásökuð um framhjáhald (Garðar Gíslason, Hjördís Þorgeirsdóttir og Ingólfur V. Gíslason, 

1995). 

Sjúkleg afbrýðisemi karlmannsins getur leitt til þess að konan einangrist og missi 

tengsl sín við aðra en karlinn. Hann fer að efast um traust hennar og sakar hana sífellt um 

framhjáhald. ,,Afbrýðisemi í einhverjum mæli er tilfinning sem allir kannast við en hún 

getur orðið svo sterk að hún taki á sig sjúklegar myndir“ (Garðar Gíslason, Hjördís 

Þorgeirsdóttir og Ingólfur V. Gíslason, 1995 bls. 20). 

Andlegt ofbeldi getur haft jafn mikil áhrif ef ekki meiri heldur en líkamlegt ofbeldi. 

Konur sem hafa orðið fyrir slíku ofbeldi eiga oft erfitt með að finna undankomuleið og 

koma sér út úr aðstæðunum. Óttinn gagnvart karlinum og lítið sjálfstraust getur komið í 

veg fyrir að hún slíti sambandinu (Lagdon o.fl.,2014; Sackett og Saunders, 1999). 

2.2 Líkamlegt ofbeldi 

Líkamlegt ofbeldi er algengasta birtingarmynd ofbeldis í nánum samböndum og er 

jafnframt ein helsta ástæða þess að konur leiti sér læknisaðstoðar sem fórnarlömb slíks 

athæfis. Til líkamlegs ofbeldis teljast allar líkamlegar misþyrmingar, allt frá því að halda 

konunni nauðugri, til að koma í veg fyrir að hún fari af vettvangi, til alvarlegra áverka sem 

gætu dregið hana til dauða. Áverkarnir eru yfirleitt sjáanlegir á þeim svæðum líkamans 

sem auðvelt er að hylja eins og til dæmis á brjóstum og kviðarholi (Leppäkoski, Åstedt‐

Kurki, Paavilainen, 2010; Ingólfur V. Gíslason, 2008). 

Rannsókn Elísabetar Karlsdóttur og Ásdísar A. Arnalds (2010) á ofbeldi gegn konum á 

Íslandi, sýndi að á bilinu 30 til 35 þúsund konur á aldrinum 18 til 80 ára hafa verið beittar 

líkamlegu ofbeldi á einhverjum tímapunkti ævi sinnar. Hlutfall kvenna sem höfðu orðið 

fyrir líkamlegu ofbeldi í nánu sambandi af hendi núverandi og fyrrverandi maka var um 

20%. Algengt var að konur sem höfðu verið beittar líkamlegu ofbeldi af hendi fyrrverandi 

maka þá átti ofbeldið sér stað á meðan sambandinu stóð. Niðurstöður benda til þess að 

flestar konur sem höfðu orðið fyrir ofbeldi í nánum samböndum, yfirgáfu makann og voru 
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rúmlega 50% kvenna sem höfðu orðið fyrir ofbeldi, fráskildar (Elísabet Karlsdóttir og Ásdís 

A. Arnalds, 2010). 

Árið 2016 dvöldu 116 konur í Kvennaathvarfinu. Meira en helmingur þeirra sögðu 

ástæðu þess að þær leituðu þangað vera líkamlegt ofbeldi og voru 22% með sjáanlega 

áverka til dæmis brunasár, bólgur og beinbrot við komu. Í flestum tilvikum höfðu 

konurnar einnig orðið fyrir andlegu ofbeldi og sögðu afleiðingar þess vera mun meiri og 

þær vari lengur heldur en vegna líkamlegs ofbeldis (Kvennaathvarf, 2016). 

2.3 Kynferðislegt ofbeldi 

Kynferðislegt ofbeldi er hegðun sem felur í sér kynferðislegt athæfi, þvingun til 

kynferðislegra athafna og mök gegn vilja hins aðilans (World health organization, 2013). 

Kynferðislegt ofbeldi hefur mikil áhrif á sálarlíf kvenna og margar gera sér ekki fyllilega 

grein fyrir því hvort slíkt á sér stað í sambandinu. Fyrir ekki svo löngu síðan var kynlíf með 

maka álitinn sjálfsagður hlutur og réttur karla. Hugtakið ,,nauðgun í hjónabandi” var ekki 

til staðar (Ingólfur V. Gíslason, 2008).  

Í dag getur athæfi sem áður var talið eðlilegt, verið skilgreint sem ofbeldi. Margar 

konur upplifa kynferðislegt ofbeldi í samböndum sínum. Karlmaðurinn þvingar konuna til 

kynferðislegra athafna eins og til dæmis samræðis, þátttöku í klámframleiðslu eða vændi 

sem gæti leitt af sér smitun á kynsjúkdómum eða þungun (Ingólfur V. Gíslason 2008; 

Garðar Gíslason, Hjördís Þorgeirsdóttir og Ingólfur V. Gíslason, 1995).  

Alþjóða heilbrigðisstofnunin (WHO) gerði viðamikla rannsókn á ofbeldi gagnvart 

konum. Alls voru 79 lönd sem tóku þátt og sýndu niðurstöður að 30% kvenna höfðu orðið 

fyrir líkamlegu og/eða kynferðislegu ofbeldi í nánum samböndum. Tíðnin var hæst meðal 

kvenna í Afríku, Austur Miðjarahafslöndunum og Suðaustur Asíu og höfðu 37% þeirra 

orðið fyrir slíku ofbeldi á ævi sinni en hlutfall kvenna í Evrópulöndunum var 23%. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á háa tíðni ofbeldis hjá ungum konum á 

aldrinum 15 til 19 ára og mest hjá konum á aldrinum 40 til 44 ára (WHO, 2013).  

Í rannsókn Elísabetar og Ásdísar (2010) höfðu 6,1% kvenna á Íslandi upplifað 

kynferðislegt ofbeldi í nánu sambandi frá 16 ára aldri og 0,1% síðastliðna 12 mánuði. Í 

flestum tilvikum lauk ofbeldinu við sambandsslit og voru 5% kvenna sem sögðu ofbeldið 

hafa átt sér stað nær eingöngu á meðan sambandinu stóð. Niðurstöður þessara 

rannsókna gefa til kynna að ofbeldi í nánum samböndum hefjist snemma á lífsleiðinni og 
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er yfirleitt tímabundið á meðan á sambandinu stendur (WHO, 2013; Elísabet Karlsdóttir 

og Ásdís A. Arnalds, 2010). 

2.4 Fjárhagslegt ofbeldi 

Fjárhagslegt ofbeldi felur í sér efnahagslega stjórnun. Karlmaðurinn takmarkar aðgang 

konunnar að fjármunum og bannar henni jafnvel að afla sér tekna á eigin spýtur (Ingólfur 

V. Gíslason 2008). Fjármál heimilisins eru að öllu leyti í umsjá karlmannsins og tekur hann 

ákvarðanir og ráðstafar sameiginlegum fjárhag, oft án hennar vitundar. Konan fær 

úthlutað fjármagni sem dugar jafnvel ekki fyrir nauðsynlegum útgjöldum og þarf hún að 

gera grein fyrir hverri krónu sem hún eyðir (Ingólfur V. Gíslason, 2008). 

 Ofbeldi í nánum samböndum birtist á margan hátt og geta ýmsar ástæður legið að 

baki hvort einstaklingur beitir eða verður fyrir ofbeldi. Fjölmargar kenningar hafa verið 

lagðar fram til þess að skoða hvaða einstaklings- og félagslegu þættir gætu haft áhrif og 

ýtt undir ofbeldi og ofbeldishegðun. Helstu kenningar eru skoðaðar út frá nærkerfis- og 

lýðkerfissjónarhorni til þess að reyna átti sig betur á ofbeldinu með tilliti til samfélagslegra 

þátta. 
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3 Kenningar 

Fræðimenn hafa lagt fram ýmsar kenningar til þess að reyna að útskýra hvað veldur því 

að einstaklingur beiti eða verði þolandi ofbeldis í nánum samböndum. Kenningarnar fjalla 

um mismunandi þætti sem tengjast einstaklingnum og umhverfi hans. Markmið 

fræðimanna er að auka skilning á því af hverju einstaklingur er líklegur til að sýna 

ofbeldishegðun eða verða fyrir ofbeldi og jafnframt átta sig betur á umfangi og alvarleika 

ofbeldisins (WHO, 2010).  

Flestar fræðigreinar í félags- og heilbrigðisvísindum skoða ofbeldi í nánum 

samböndum út frá tveimur sjónarhornum, annars vegar nærkerfissjónarhorni (micro) og 

hins vegar lýðkerfissjónarhorni (macro). Nálgun er byggir á nærkerfi leggur áherslu á 

áhrifaþætti sem tengist einstaklingnum sjálfum og samskiptum hans við fjölskyldu sína, 

vini og aðra í sínu nánasta umhverfi. Lýðkerfis nálgun skoðar samfélagið í víðu samhengi 

og leggur áherslu á félagsleg og samfélagsleg áhrif (Gilfus, Trabold, O´Brien og Fleck-

Henderson, 2010; Ingólfur V. Gíslason, 2008). 

Ekki eru ekki allir á sama máli varðandi kynjaskiptingu ofbeldis í nánum samböndum. 

Þeir sem aðhyllast feminískar kenningar halda því fram að kynjaskipting gerenda og 

þolenda sé langt frá því að vera jöfn (Ingólfur V.Gíslason, 2008).  

Feministar kjósa að nota hugtakið ofbeldi gagnvart konum í stað heimilisofbeldis og 

leggja þar með áherslu á ofbeldi sem konur verða fyrir af hendi karla í nánum samböndum 

(Ali og Naylor, 2013).  

Aðrir eins og Walker, Bandura og Bowlby eru ósammála þeirri niðurstöðu og styðjast 

við aðrar nálganir þar sem áhersla er lögð á að skoða áhrifaþætti út frá einstaklingnum 

sjálfum og umhverfi hans (Gibson, 2004 og Walker, 2009).  

Hér verður gerð grein fyrir, ofbeldishringnum, feminískum kenningum og feðraveldi, 

vistfræðilíkani, félagsnámskenningum og tengslakenningum og lærðu hjálparleysi.  

3.1 Ofbeldishringurinn 

Sálfræðingurinn Lenore Walker tók viðtal við 1500 konur sem höfðu allar verið beittar 

ofbeldi í nánum samböndum og lýstu ferlinu á mjög svipaðan hátt. Walker skilgreindi 

þetta ferli nánar og talar um ,,ofbeldishringinn (e. cycle of violence)“ (Walker, 2009). 

Ofbeldishringurinn er útskýrður sem eins konar hringrás þar sem farið er í gegnum þrjú 
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mismunandi stig. Fyrsta stigið er svokallað spennustig (e. tension-building). Á þessu stigi 

er karlmaðurinn mjög aðlaðandi, umhyggjusamur og góður við konuna sína. Hún finnur 

fyrir mikilli ást og öryggi í návist hans. Smám saman fer að myndast ákveðin spenna í 

sambandinu og geta ástæðurnar verið margvíslegar, allt frá erfiðum vinnudegi til 

persónulegra vandamála. Karlinn verður afbrýðisamur, pirraður og haldinn ofsóknaræði 

gagnvart konunni. Konan reynir að róa hann niður og hlýða því sem hann segir og heldur 

sig í hæfilegri fjarlægð til að forðast ágreining (Barnett, Miller-Perrin og Perrin, 2011).  

Annað stigið nefnist árásarstigið (e. acting out phase). Á þessu stigi reynir karlinn að 

viðhalda völdum og stöðu sinni í sambandinu með því að beita andlegu eða líkamlegu 

ofbeldi, jafnvel hvortveggja. Konan fyllist ótta og er algengt að það slitni upp úr 

sambandinu á þessu stigi. Árásarstiginu lýkur þegar ofbeldið hættir og traustið sem var til 

staðar í upphafi fer dvínandi (Fisher og Lab, 2010).  

Þriðja og síðasta stigið nefnist hveitibrauðsstigið (e. honeymoon phase). Karlinn sýnir 

iðrun og reynir að öðlast traust konunnar á ný. Hann gerir lítið úr atburðinum og lætur 

konuna finna til sektar og fullyrðir að það hafi verið hennar sök hvernig fór. Þau neita 

bæði að eiga þátt í upptökunum og láta sem ekkert hafi gerst og þar með hefst hringurinn 

á ný. Karlinn og konan sannfæra hvort annað um það að ofbeldið hafi verið einstakt tilfelli 

og muni ekki koma fyrir aftur. En niðurstöður rannsóknarinnar sem Walker gerði, sýna 

fram á að svo sé ekki. Ofbeldið stigmagnast og verður alvarlegra eftir því sem lengra líður 

og að lokum mun fyrirgefning og iðrun ekki vera til staðar (Fisher og Lab, 2010). 

Ekki eru allir fræðimenn sammála þessari kenningu og vilja meina að hana skortir 

ákveðin svör við því af hverju ofbeldi á sér stað. Ofbeldi gagnvart konum í nánum 

samböndum þarf að skoða út frá mismunandi einstaklings og samfélagslegum þáttum í 

stað þess að skoða hugmyndir um ofbeldisferlið sjálft. Með því að skoða ofbeldið út frá 

mismunandi þáttum er hægt að greina betur hvaða konur eru líklegar til að verða fyrir 

ofbeldi í nánum samböndum (Mitchell og Anglin, 2009). 

3.2 Feminískar kenningar og feðraveldi 

Ofbeldi gagnvart konum í nánum samböndum hefur lengi verið samfélagslegur 

raunveruleiki. Saga þess sem fræðilegs viðfangs- og rannsóknarefnis er hins vegar ekki 

löng og það var ekki fyrr en í kringum 1960 að fræðimenn fóru að fjalla um ofbeldi 

gagnvart konum. Almenningur sýndi þessu lítinn áhuga í upphafi, en áratug síðar með 
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tilkomu kvennahreyfinga úr grasróttinni, urðu miklar breytingar (Murphy og Ouimet, 

2008). 

Kvennahreyfingar lögðu áherslu á að ofbeldi gagnvart konum væri í raun 

samfélagslegt vandamál frekar en einstaklingsbundið og nauðsynlegt að skoða út frá því 

samhengi. Karlar gegna mun fleiri valdamiklum stöðum á efnahagslegum, pólítiskum og 

félagslegum vettvangi samfélagsins heldur en konur. Þessir samfélagslegu yfirburðir sem 

karlar hafa gagnvart konum, endurspeglast í nánum samböndum. Þeir eru viðurkenndir 

af samfélaginu og misnota margir karlar aðstöðu sína í nánum samböndum og telja sig 

hafa fullan rétt á að stjórna og ráða yfir konum jafnvel með ofbeldi (Hines, Brown og 

Dunning, 2007). 

Samfélög þar sem yfirráðastaða karla og feðraveldi viðgengst ,,er ein af 

meginforsendum þess að fullorðnar konur verða fyrir ofbeldi af hendi nákominna í mun 

ríkari mæli en fullorðnir karlar“ (Ingólfur V. Gíslason, 2008, bls. 10). 

Fræðimenn sem aðhyllast feminískar kenningar telja, að það að beita ofbeldi sé 

þáttur í tilraunum karla til að viðhalda völdum sínum sem má rekja til kenninga um 

feðraveldi. Kenningar um feðraveldi vísa til gamalla hefða, að karlmaðurinn eigi konuna 

og ,,henni ber að hlýða því sem hann segir og honum er frjálst að grípa til ofbeldis til að 

fá hana til að gegna“ (Ingólfur V. Gíslason, 2008, bls. 14). 

Ofbeldi í nánum samböndum er táknræn staða sem sýnir fram á völd og yfirráð 

karlmanna og undirgefni kvenna. Karlar sem að alast upp í samfélögum þar sem viðhorf 

til feðraveldis og yfirráðastaða karla er viðurkennd, ýtir undir og hvetur til ofbeldis í 

nánum samböndum til þess að viðhalda undirgefni konunnar (Shorey, Cornelius og Bell, 

2008; Gilfus o.fl., 2010).  

Þessi kenning færir rök fyrir því að ofbeldi sé samþykkt víða í samfélögum þar sem 

gamlar hefðir og hugsjónir, það að karlinn eigi konu sína eru enn við völd. Ofbeldi í nánum 

samböndum er tilkomið vegna áhrifa feðraveldisins og ekki eingöngu í lagi, það er líka 

notað til að leysa vandamál og deilur sem eiga sér stað í nánum samböndum. Gamlar 

hefðir um beitingu ofbeldis viðheldur þeirri hugsun að það sé í lagi að beita ofbeldi til þess 

að leysa ágreining milli einstaklinga í nánum samböndum (Roberts, 2007). 
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3.3 Vistfræðilíkan 

Mörg kenningarlíkön hafa verið gerð til þess að reyna útskýra samspilið á milli 

einstaklingsbundinna þátta og samfélagslegra formgerða þegar kemur að ofbeldi í nánum 

samböndum. Alþjóða heilbrigðisstofnunin (WHO) notast við vistfræðilíkanið (e. ecological 

model). Líkaninu er skipt í fjóra meginþætti, einstaklingsþættir, fjölskylduþættir, 

félagslega þætti og menningarþætti. Hver þáttur inniheldur ákveðna áhrifaþætti sem 

auka líkurnar á því að einstaklingur beitir eða verður sjálfur fyrir ofbeldi (WHO, 2010). 

Þegar einstaklingsþættir eru greindir er horft til líffræðilegs bakgrunns og 

persónulegrar reynslu sem gæti haft áhrif á hegðun einstaklinga og orðið til þess að þeir 

beittu eða yrðu fyrir ofbeldi. Við greiningu á fjölskylduþáttum er lögð áhersla á 

áhættuþætti eins og til dæmis menntun, misnotkun áfengis, hegðunarvandamál og 

misnotkun í æsku (Barnett, Perrin og Perrin, 2011).  

Þegar fjallað er um fjölskylduþætti er lögð áhersla á persónuleg tengsl einstaklingsins 

við aðra í sínu nánasta umhverfi. Þegar talað er um nánasta umhverfi er átt við 

fjölskyldumeðlimi, maka eða vini. Það getur skipt verulega máli hvernig tengslum og 

samskiptum hans er háttað gagnvart sínu nánasta umhverfi og haft mikil áhrif á skoðanir 

og hegðun (Ali og Naylor, 2013).  

Samkvæmt þessari nálgun er talið að einstaklingur sem verður vitni að eða verður 

fyrir heimilisofbeldi í æsku sé líklegur til að beita ofbeldi sjálfur á fullorðinsárum. 

Félagslegir þættir eru taldir geta haft áhrif á ofbeldi. Tengsl einstaklings við skóla, 

vinnustað og búsetu geta einnig haft áhrif á það hvort hann verði fyrir eða beiti ofbeldi. 

Einstaklingur sem er félagslega einangraður og hefur lítil samskipti við nágranna sína og 

annað fólk í samfélaginu er líklegri til að upplifa ofbeldi (WHO, 2002).  

Þegar beitt er menningarfræðilegri nálgun er skoðað hvaða áhrif siðir og venjur 

samfélagsins hafa á einstaklinginn. Kynjahlutverk og tenging karlmennskunar við áhrif og 

völd getur ýtt undir ofbeldi. Konur sem búa í samfélögum þar sem yfirráðastaða karla er 

viðurkennd eru líklegri til að vera fyrir ofbeldi í nánum samböndum heldur en þær sem 

búa við meira jafnrétti kynjanna (WHO,2002). 

3.4 Félagsnámskenningar og Tengslakenningar 

Félagsnámskenningin leggur áherslu á lærða hegðun. Þar sem einstaklingur fylgist með 

og líkir eftir hegðun annarra í umhverfi sínu (Barnett, Miller-Perrin og Perrin, 2011).  
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Börn sem alast upp við ofbeldi á milli foreldra og/eða verða vitni að ofbeldi milli 

foreldra sinna í æsku, læra og sjá hversu mikið vald gerandi hefur með athæfi sínu og 

vanmátt fórnarlambsins í aðstæðunum. Drengir sem alast upp við ofbeldi á heimili sínu 

eru líklegri til að beita ofbeldi í samböndum sínum á fullorðinsárum og stúlkur verði 

þolendur ofbeldis (Brewster, 2002).  

Tilfinningar eins og til dæmis ótti, kvíði og reiði geta átt sér stað og magnast upp eftir 

því sem upplifunin á ofbeldinu verður meiri (Miller-Perrin og Perrin, 2007).  

Rannsóknir hafa sýnt að árásarhneigð getur verið lærð hegðun og einstaklingar sem 

hafa alist upp við ofbeldi eru líklegir til að beita ofbeldi sjálfir eða verða fórnarlömb í 

nánum samböndum á fullorðinsárum (Barnett, Miller-Perrin, Perrin, 2005). 

Geðlæknirinn John Bowlby kom fram með tengslamyndunarkenninguna og lagði 

áherslu á tengsl og samskipti ungabarna við móður sína eða umönnunaraðila. Samkvæmt 

kenningu hans er mikilvægt að ungabörn upplifi náin tilfinningatengsl og samskipti frá 

móður eða umönnunaraðila strax í æsku (Beckett og Taylor, 2016).  

Góð tengsl og samskipti einstaklings við móður sína eða umönnunaraðila á 

æskuárum, eykur líkurnar á því að einstaklingurinn upplifi jákvæð og góð samskipti við 

aðra á fullorðinsárum. Ef þessum þörfum er ekki sinnt er líklegt að einstaklingurinn upplifi 

óöryggi og reiði á fullorðinsárum, sem getur leitt til neikvæðra samskipta við aðra 

einstaklinga. Þessar neikvæðu tilfinningar geta leitt til ágreinings við nánustu 

fjölskyldumeðlimi og endað með því að einstaklingurinn beiti ofbeldi til að reyna ná tökum 

á aðstæðum (Sehory, 2012). 

3.5 Lært hjálparleysi 

Árið 1967 kom bandaríski sálfræðingurinn Martin Seligman fram með kenninguna um 

lært hjálparleysi (e. learned helplessness). Rannsókn var gerð á  hundum sem hann hafði 

komið fyrir í aðskildum búrum og í hvert sinn er Seligman hringdi bjöllu var þeim gefið 

raflost. Það skipti engu máli hvernig hundarnir brugðust við, þeir fengu alltaf raflost. Eftir 

nokkur skipti voru hundarnir farnir að bregðast við raflostinu áður en það átti sér stað. 

Seligman ákvað þá að setja upp litla girðingu til að hundarnir gætu farið yfir og komið í 

veg fyrir raflost. Í stað þess að hoppa yfir girðinguna á öruggan stað þegar bjöllunni var 

hringt, lögðust þeir niður og voru búnir að gefast upp. Þeir sáu enga undankomuleið úr 
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þessu neikvæða ástandi, þar sem upplifun þeirra í byrjun rannsóknarinnar var engin 

undankomuleið (Seligman og Maier, 1967). 

 Lært hjálparleysi er sálfræðilegt einkenni og birtist eða á sér stað þegar einstaklingur 

upplifir mikinn kvíða í erfiðum aðstæðum sem hann telur sig ekki hafa neina stjórn á. Þetta 

hefur áhrif á hugsun og tilfinningar og þegar einstaklingur upplifir að ekkert sem hann 

gerir verður til þess að hann losni úr aðstæðum, minnkar áhuginn á að finna lausnir. 

Hvatinn til að bjarga sér úr aðstæðum dvínar og hverfur jafnvel alveg. Nýlegar rannsóknir 

sýna að lært hjálparleysi getur leitt til margskonar hegðunar og félagslegra vandamála. 

Konur sem hafa orðið fyrir ofbeldi í nánum samböndum eru líklegar til að þjást af lærðu 

hjálparleysi og þunglyndi (Nuvvula, 2016; Teodrescu og Erev, 2014). 

Fjöldi kenninga hafa verið lagðar fram til þess að skoða hvaða einstaklings- og 

samfélagslegu þættir geta haft áhrif á ofbeldi í nánum samböndum. Kenningarnar sem 

voru gerð skil hér á undan, skýra ofbeldið út frá nærkerfissjónarhorni eða 

lýðkerfissjónarhorni. Allar hafa þær sameiginlegt markmið að skoða einstaka þætti sem 

gætu útskýrt af hverju einstaklingur beitir eða verður fyrir ofbeldi í nánum samböndum. 

Það er ljóst að enginn einn þáttur hefur áhrif á það hvort einstaklingur beitir eða verður 

fyrir ofbeldi. Einstakir áhættuþættir auka líkur á ofbeldi og ofbeldishegðun og verður 

fjallað nánar um þá í næsta kafla. 
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4 Áhættuþættir 

Allar konur í heiminum óháð stétt og stöðu, geta orðið fyrir ofbeldi. En þó eru konur sem 

eru í ákveðnum áhættuhópum, líklegri en aðrar til að verða fyrir ofbeldi. Í þessum kafla 

verður fjallað um nokkra mikilvæga þætti sem gætu aukið líkurnar á því að kona verði fyrir 

ofbeldi í nánu sambandi (WHO,2010). 

4.1 Ofbeldi í æsku 

Margir halda að börn sem búa á heimili þar sem ofbeldi á sér stað viti ekki af því. Í sumum 

tilfellum er það rétt, en börn vita oftast meira en foreldrarnir gera sér grein fyrir. Þau 

verða kannski ekki vitni að ofbeldinu með berum augum en þau skynja andrúmsloftið milli 

foreldra sinna, heyra samtöl og eru meðvituð um óttann sem ríkir á heimilinu gagnvart 

gerandanum (Ingólfur V. Gíslason, 2008). 

Í fjölskyldum þar sem börn eiga hlut að máli og verða vitni að ofbeldi inni á heimilinu, 

hvort sem það er andlegt, líkamlegt eða kynferðislegt, gagnvart móður sinni getur það 

haft alvarlegar afleiðingar og langvarandi áhrif á andlega heilsu. Áhrifin geta verið 

mismunandi og fara þau meðal annars eftir aldri barnsins þegar það verður vitni að 

ofbeldinu, kyni, stuðningsneti og persónuleika hvers og eins (McClellan og Killeen, 2000). 

Áhrifin geta valdið kvíða, einmannaleika, lélegu sjálfsmati, þunglyndi og 

áfallastreituröskun sem getur orðið til þess að viðkomandi misnotar áfengi og vímuefni 

og lendir í slæmum félagsskap á fullorðinsárum (Band-winterstein og Eisikovits, 2014). 

Börn og sérstaklega drengir sem hafa orðið vitni að ofbeldi á heimili sínu eru 

árásagjarnari gagnvart systkinum, vinum og öðrum einstaklingum. Stór hluti þeirra karla 

sem ólust upp við ofbeldi af hendi föður síns, endurtaka slíka hegðun. Karlarnir leggja 

hendur á konur sínar en konurnar eru líklegri til að vera í ofbeldissambandinu og sætta 

sig við ofbeldið (Ingólfur V. Gíslason, 2008). 

Konur, sem hafa orðið fyrir líkamlegu og/eða kynferðislegu ofbeldi í æsku, eru líklegri 

til að verða fyrir ofbeldi í nánum samböndum á fullorðinsárum. Þær eiga erfitt með að 

treysta maka sínum og eru hræddar um að hann yfirgefi þær (Band-Winterstein og 

Eisikovits,2004; Pico-Alfonso ofl.,2006). 
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4.2 Samfélagið 

Ofbeldi í nánum samböndum getur átt sér stað í öllum þjóðfélagshópum en þó eru konur  

sem tilheyra vissum hópum í meiri hættu en aðrar (Cho, 2012).   

Konur sem hafa alist upp við ofbeldi í æsku, hafa litla menntun, eru illa staddar 

fjárhagslega eða eiga við geðræn vandamál að stríða eru líklegri en aðrar til að verða fyrir 

ofbeldi í nánum samböndum. Notkun áfengis og vímuefna er meiri, sem gæti aukið 

líkurnar á ofbeldi og þá sérstaklega í tengslum við misnotkun áfengis. Bandarísk rannsókn 

var gerð meðal einstaklinga sem voru í varðhaldi eða höfðu hlotið fangelsisvist til þess að 

kanna tíðni ofbeldis í parasamböndum. Niðurstöður sýndu að milli 40 og 50% kvenfanga, 

höfðu verið beittar líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi af hendi maka síns áður en þær 

fóru í fangelsi. Lífstíll þeirra var svipaður, þær voru vímuefnaneytendur, stunduðu vændi 

eða voru með mönnum sem tengdust glæpaklíkum. Flestar höfðu tekið þátt í afbrotum 

með makanum og stundað þjófnaði, svindl og falsanir af einhverju tagi ásamt sölu á 

ólöglegum vímuefnum. Þær fundu sér yfirleitt maka sem var á svipuðum stað í lífinu. 

Konur sem eiga við vímuefnavandamál að stríða eru líklegri til að vera í sambandi með 

karlmanni sem á við samskonar vandamál að etja (Carbone-Lopez og Kruttschnitt, 2009). 

Kynjahlutverk og tenging karlmennskunnar eru áhrifamiklir áhættuþættir og þekkjast 

víða í strangtrúuðum samfélögum þar sem yfirráðastaða karla er viðurkennd. Konur á 

þessum svæðum búa oft við meira ofbeldi í nánum samböndum. Karlinn er húsbóndinn á 

heimilinu og stjórnar öllu því sem gerist þar og hefur yfirleitt öðlast meiri menntun. Konan 

á því erfitt með að komast úr ofbeldisfullu sambandi vegna trúar sinnar og skorts á 

menntun til að geta framfleytt sér og jafnvel börnum sínum. Rannsókn var gerð á rúmlega 

tvö þúsund konum í Tyrklandi og þær spurðar að tveimur þáttum sem tengist andlegri 

líðan. Niðurstöður rannsóknarinnar voru skoðaðar út frá sjálfsmati þeirra á 

langtímakvillum, heilsufarsvandamálum eða öðru þáttum sem komu í veg fyrir að þær 

gætu sinnt sínum daglegu störfum eða höfðu áhrif á daglegt líf þeirra. Viðbrögð kvenna  

sem upplifðu ofbeldi í nánum samböndum fóru mikið eftir bakgrunni og samfélagslegri 

stöðu þeirra. Menntun, atvinna og fjöldi einstaklinga í heimili ásamt efnahagslegri 

innkomu skipti miklu máli um hvort og hversu mikið ofbeldi átti sér stað. Konur sem höfðu 

litla menntun og bjuggu með fleiri en fjórum einstaklingum á heimili voru líklegri til að 

verða fyrir ofbeldi. Rannsóknin benti einnig til þess að ákveðið samband sé á milli aukins 

ofbeldis og kvenna sem komu úr efnalitlum fjölskyldum og áttu við heilsufarsleg vandamál 
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að stríða. Þær sem höfðu upplifað ofbeldi síðastliðna tólf mánuði, þjáðust af andlegum 

kvillum og bjuggu við lélegra heilsufar en aðrar. Konur sem höfðu meira sjálfstæði, 

menntun og tekjur voru líklegri en þær sem bjuggu við slæm lífskilyrði og höfðu litla 

menntun, til að binda endi á samband sitt við ofbeldismanninn (Nur, 2012).  

Samfélög sem búa við félagslega og efnahagslega erfiðleika auka líkurnar á ofbeldi. 

Fjárhagserfiðleikar og atvinnuleysi eykur almenna streitu og líkurnar á ofbeldi. Breytingar 

á efnahag geta haft mikil áhrif á sambandið. Atvinnuleysi hjá karlmanni getur leitt af sér 

mikinn fjárhagsvanda og skapað mikla reiði og afbrýðisemi í garð konunnar ef hún er 

útivinnandi. Í þessum kringumstæðum getur ofbeldi aukist eða hafist í sambandinu 

(Mitchell og Anglin, 2009). 

Ef atvinnuástand er almennt gott, eru minni líkur á ofbeldi í nánum samböndum. 

Tekjumunur í norrænum samfélögum hefur verið minni á milli kynjanna og einnig ofbeldi 

gegn konum ef miðað er við Bandaríkin. Niðurstöður úr íslenskri könnun sem gerð var árið 

1996, leiddi ekki í ljós nein tengsl milli efnahagslegrar stöðu og ofbeldis. Ástæðan gæti 

verið sú að orsök ofbeldis felist ekki í lágum tekjum heldur fjárhagslegum áhyggjum. 

Velferðarkerfið hér á landi er nokkuð gott og hefur efnahagsleg staða, minni áhrif á 

ofbeldi í nánum samböndum á Íslandi en víða annarsstaðar. Hlutverk kvenna sem 

fyrirvinna er að nokkru leyti jafnt í samböndunum og þar af leiðandi minni ógn við 

sjálfsmynd karla þótt þeir missi vinnuna (Ingólfur V. Gíslason, 2008). 

4.3 Tíðni ofbeldis í nánum samböndum, mismunandi eftir kynþáttum 

Gerð var rannsókn í stóru lögregluumdæmi í Bandaríkjunum þar sem könnuð var tíðni 

ofbeldis í nánum samböndum á milli kynþátta. Íbúar þessarar sýslu voru flestir hvítir og 

tilheyrðu millistétt. Gögnum var safnað saman í eitt ár og tóku 1.074 lögreglumenn þátt 

og svöruðu spurningum. Allar tilkynningar sem tengdust ofbeldi milli einstaklinga í nánu 

sambandi voru skráðar og notast var við sérstakan lista til að greina tegund ofbeldisins 

sem átti sér stað og skrá niður alla áverka sem fórnarlambið hlaut. Lögreglumennirnir 

tóku viðtöl við fórnarlambið og gerandann og skráðu niður kynþátt þeirra. Einstaklingarnir 

voru spurðir sérstaklega af hvaða kynætti þeir væru og komu fjórir flokkar til greina, hvítir, 

svartir/afrískum uppruna, rómanskir eða asískir. Einstaklingar sem voru í svokölluðum 

blönduðum samböndum og voru þar af leiðandi ekki báðir af sama kynþætti, voru líklegri 

til að hljóta líkamlega áverka af völdum maka sinna. Í flestum tilvikum voru gerendur af 
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svörtum kynþætti og höfðu beitt hvíta konu ofbeldi eða um 32,8%. Meðalaldur þessara 

kvenna var einnig hærri en þeirra sem voru af öðrum kynþáttum. Yfirleitt voru konurnar 

úr hverfum þar sem fólk var nálægt fátæktarmörkum, hafði litla sem enga menntun og 

þjóðfélagsstaða þeirra var slæm. Hlutfall einstaklinga í samböndum sem voru bæði hvít 

og bjuggu í fátækari hverfunum var lítið miðað við blönduð pör eða önnur pör þar sem 

bæði voru af sama kynþætti en ekki hvít (Fusco, 2010). 

Fleiri rannsóknir voru gerðar til að skoða tíðni ofbeldis á milli kynþátta. Ein rannsókn 

sýndi að konur sem voru af afrískum eða rómönskum uppruna, upplifðu meira ofbeldi 

heldur en þær sem voru af hvítum uppruna. Niðurstöður annarrar rannsóknar leiddi í ljós 

að konur sem voru af indjána ættum upplifðu meira ofbeldi en konur af öðrum 

kynþáttum. Ef marka má niðurstöður þessara tveggja rannsókna, eru miklar líkur á því að 

að framkvæmd þeirra hafi verið misjöfn. Annars vegar aðferðarfræðin sem var notuð til 

að safna saman upplýsingum og hins vegar mismunandi rannsóknaraðferðir. Í fyrri 

rannsókninni fór aðeins eitt viðtal fram við hvern þátttakanda á meðan hin rannsóknin 

tók reglulega viðtal við hvern þátttakanda á 6 mánaða fresti yfir 3 ára tímabil (Tjaeden og 

Thoenes, 2002; Cho, 2012). 

4.4 Ofbeldi gagnvart þunguðum konum 

Þegar afbrýðisemi gerir vart við sig í nánum samböndum, er algengt að karlinn setji 

konunni ákveðnar reglur um hvað hún megi og hvað hún megi ekki. Smám saman 

einangrast konan og hættir meðal annars að hafa samskipti við vini og vandamenn ef svo 

ber undir til þess að þóknast karlinum og koma í veg fyrir rifrildi. Ef konan verður þunguð 

getur það ýtt undir afbrýðisemi og orsakað ofbeldi á meðgöngu sem getur haft alvarlegar 

afleiðingar í för með sér bæði gagnvart móður og barni. Niðurstöður breskra rannsókna 

sýndu fram á að um 30% ofbeldis í nánum samböndum hófust á meðgöngu (Ingólfur V. 

Gíslason, 2008). 

Bandarískar rannsóknir hafa sýnt fram á að konur sem koma úr minnihluta-

þjóðfélagshópum, eru líklegri til að verða verða fyrir ofbeldi á meðgöngunni af hálfu maka 

síns. Flestar höfðu átt við áfengis- og vímuefnavandamál að stríða fyrir meðgöngu. Svartar 

og rómanskar konur voru líklegastar til að verða beittar ofbeldi og á sama tíma leita sér 

aðstoðar eða tilkynna slíkt. Þær voru í betra andlegu jafnvægi og höfðu meiri stuðning frá 
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fjölskyldu sinni heldur en hvítar konur í sömu aðstæðum (Stampfel, A, Chapman og 

Alvarez,2010). 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á Íslandi á ofbeldi gagnvart konum á meðgöngu. Í 

niðurstöðu rannsóknar Elísabetar Karlsdóttur og Ásdísar A. Arnalds (2010) kemur fram að 

5% kvenna sem sem höfðu verið beittar ofbeldi í nánu sambandi, áttu von á barni þegar 

síðasta ofbeldisatvik átti sér stað (Elísabet Karlsdóttir og Ásdísar A. Arnalds, 2010).  

Rannsókn var gerð meðal evrópskra landa og voru sex þjóðir þar á meðal Ísland sem 

tóku þátt. Markmiðið var að skoða tíðni kvenna sem verða fyrir ofbeldi á meðgöngu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að ein af hverjum fimm konum sögðu þungunina vera 

ófyrirhuguð. Samband var á milli tíðni ofbeldis og þungunar sem leiddi í ljós að konur sem 

höfðu orðið fyrir ofbeldi voru tvisvar sinnum líklegri til þess að vera þungaðar (Lukasse 

o.fl., 2015).   
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5 Langtímaáhrif á konur sem þolendur 

Ofbeldi hefur mismunandi áhrif á konur en gjarnan er um að ræða brotna sjálfsmynd. 

Kona sem hefur orðið fyrir ofbeldi missir alla trú á sjálfri sér og trú á að hún geti staðið á 

eigin fótum ef hún yfirgefur maka sinn. Það er margt sem bendir til þess að konur séu 

almennt lengi í ofbeldissamböndum og flestar sem hafa þurft að leita skjóls, til dæmis í 

Kvennaathvarfinu eða hjá vinum og ættingjum, snúa aftur til maka síns. Algengt er að 

konan sé orðin tilfinningalega háð maka sínum og geti einfaldlega ekki hugsað sér lífið án 

hans. Hann hefur fullkomna stjórn á lífi hennar og hún lifir stöðugt í þeirri trú að 

breytingar muni eiga sér stað til hins betra. Bæði eigindlegar og megindlegar rannsóknir 

hafa sýnt að konur sem eru beittar ofbeldi skilja við eiginmenn sína, en það er ekki þar 

með sagt að ofbeldinu sé lokið. Í sumum tilfellum er konan einfaldlega hrædd við að slíta 

sambandinu þar sem gerandinn hefur hótað henni barsmíðum, lífláti eða fremja 

sjálfsmorð ef hún yfirgefi hann. Það er mun algengara að konur sem slíta sambandi sínu 

við ofbeldismenn séu myrtar í kjölfar þess, heldur en þær sem eru enn í því (Ingólfur V. 

Gíslason, 2008). 

Árið 2007 var gerð rannsókn á konum sem voru að koma í fyrsta sinn í 

Kvennaathvarfið og voru þær meðal annars spurðar út í líðan þeirra síðustu daga og vikur. 

Meirihluti þeirra sagðist þjást af kvíða, ótta og þreytu. Þær ættu erfitt með svefn og töldu 

sig finna fyrir þunglyndi, þrátt fyrir að hafa ekki leitað sér læknisaðstoðar, vegna þess og 

verið í sjálfsvígshugleiðingum (Ingólfur V. Gíslason, 2008). 

Ofbeldi getur haft langvarandi áhrif á bæði andlega og líkamlega heilsu kvenna og 

valdið varanlegum skaða eða jafnvel haft dauða í för með sér. Áverkar á líkama kvenna er 

besta sýnilega sönnun þess að þær séu beittar ofbeldi. Andlit, háls og höfuð eru 

algengustu staðirnir sem verða fyrir áverkum. Líkamlegir áverkar, til dæmis beinbrot og 

tognun eru yfirleitt fljótir að gróa og hverfa en hinsvegar getur tekið langan tíma fyrir 

konur að jafna sig á þeim andlega skaða sem þær hafa hlotið af ofbeldinu (Kwako, Glass, 

Campell, Melvin, Barr, og Gill, 2011). 

Konur sem lifa ofbeldið af þurfa oft að kljást við ýmsa fylgikvilla til lengri tíma, jafnvel 

ævilangt. Rannsókn var gerð á þúsund konum, sem leituðu sér læknisaðstoðar vegna 

líkamlegra kvilla (e. organic etiology) yfir þriggja ára tímabil. Í ljós kom að einungis 16% 

þessara kvenna þjáðust í raun og veru af slíku, en að öðru leyti voru hin tilfellin greind 
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sem óútskýranleg einkenni. Slík einkenni geta komið út frá mikilli depurð, andlegu álagi 

eða líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi sem hefur átt sér stað. Sumar konur lýstu ástandi 

sínu sem svipar til einkenna þeirra sem þjást af vefjagigt, síþreytu og stöðugum verkjum. 

Aðrar konur fundu fyrir verkjum sem hvorki var hægt að útskýra né sjúkdómsgreina. 

(Mitchell og Anglin, 2009).  

Campell og fleiri gerðu rannsókn á konum til þess að skoða nánar andlega og 

líkamlega kvilla hjá þeim sem hafa orðið fyrir ofbeldi í nánum samböndum samanborið 

við aðrar. Niðurstöður sýndu að konur sem höfðu orðið fyrir ofbeldi fundu meira fyrir 

verkjum eins og reglulegum höfuðverk, bakverki, sýkingum í kynfærum og 

kynsjúkdómum. Þær sýndu einnig merki um kvíða og streitu (Campell o.fl., 2002).  

5.1 Áfallastreituröskun 

Áfallastreituröskun (e. Post Traumatic Stress Syndrome, PTSD) er geðröskun sem á sér 

stað þegar einstaklingur hefur orðið fyrir sálrænu áfalli og upplifir að líf eða velferð hans 

sé ógnað. Sálræn áföll til dæmis alvarleg líkamsárás, nauðgun eða flugslys getur valdið 

miklum álagseinkennum. Einstaklingurinn endurupplifir atburðinn, forðast aðstæður sem 

vekja upp slæmar minningar, fyllist ótta og kvíða eða vanmætti. Þegar áfallið er farið að 

hafa veruleg áhrif á einstaklinginn til lengri tíma, kallast það  áfallastreituröskun. Tíðni 

kvenna sem hafa upplifað kynferðisofbeldi eða annarskonar ofbeldi er meðal þeirra 

hæstu sem þjást af áfallastreituröskun að mati rannsakenda. Rannsóknir hafa sýnt að 

konur sem hafa upplifað kynferðisofbeldi í nánum samböndum, þjást jafn mikið ef ekki 

meira heldur en þær sem hafa orðið fyrir slíku ofbeldi af hendi ókunnugra. Þær fundu fyrir 

miklum líkamlegum verkjum og leituðu mun oftar eftir læknisaðstoð en konur sem ekki 

höfðu orðið fyrir kynferðisofbeldi. Eftir því sem áföllin voru/eru alvarlegri þeim mun meiri 

hætta er á að konan sýni einkenni áfallastreituröskunar (Graves, Palermini og Keith, 

2014). 

Konur sem þjást af áfallastreituröskun einhverntíma á lífsleiðinni eru tvöfallt fleiri 

heldur en karlar. Þrátt fyrir að konur upplifi yfirleitt færri áföll heldur en karlar þá er 

líklegra að þær upplifi eða verði fyrir einhverskonar kynferðisofbeldi, til dæmis nauðgun 

eða kynferðislegri misnotkun í æsku sem er verulegur áhættuþáttur fyrir 

áfallastreituröskun. Rannsókn var gerð á konum í Ísrael sem dvöldu í kvennaathvörfum 

og höfðu orðið fyrir ofbeldi í nánum samböndum. Af þeim 102 konum sem tóku þátt 
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höfðu 90% þeirra orðið fyrir bæði líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi og 47% upplifðu 

einhverskonar ofbeldi af hendi annarra áður en núverandi ofbeldissamband hófst 

(Warshaw, Brashler og Gil, 2009; Bargai, Ben-Shakhar og Shalev, 2007). 

Konur eru yfirleitt lengur að vinna úr afleiðingum ofbeldis heldur en karlar. Ástæðan 

gæti verið sú að tegund ofbeldisins sé alvarlegri og eigi sér stað reglulegar en hjá körlum. 

Einnig gætu upplýsingar við gerð rannsókna á afleiðingum ofbeldis og áfallastreituröskun 

verið takmörkuð og minni upplýsingar til um viðfangsefnið hjá körlum. Þar af leiðandi gæti 

verið erfitt að bera saman upplifun karla og kvenna sem þjást af áfallastreituröskun (Ben-

Shakar og Shalev, 2007).  

Konur sem hafa leitað í kvennaathvörf virðast verða fyrir meira og alvarlegra ofbeldi, 

áverkum og sýna meiri merki áfallastreituröskunar heldur en konur sem ekki hafa leitað í 

kvennaathvörf. Fram að þessu hafa fáar rannsóknir verið gerðar með það að markmiði að 

skoða áhrif ofbeldis í nánum samböndum og tengsl við áfallastreituröskun. Blasco-Ros, 

Sánchez-Lorente og Martinez (2010) skoðuðu konur sem þjáðust af áfallastreituröskun 

yfir 3 ára tímabil. Niðurstöður sýndu að konur sem höfðu orðið fyrir bæði líkamlegu-og 

andlegu ofbeldi í nánu sambandi upplifðu verulega minnkun beggja þátta. En þær sem 

sem höfðu orðið eingöngu fyrir andlegu ofbeldi upplifðu ekki verulegan mun á 

áfallastreituröskuninni. Þær fundu ennfremur að alvarleiki skynjunar á atburðum í lífi 

þeirra og stöðvun á líkamlegu ofbeldi hefði mjög mikilvæg áhrif á bata og möguleika á að 

læknast af áfallastreituröskuninni. Aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið sýna fram á 

verulega fækkun á einkennum áfallastreituröskunar á 12 mánaða tímabili hjá konum sem 

dvöldu í kvennaathvörfum. Rannsóknirnar gefa til kynna að með tímanum geti konurnar 

læknast sjálfkrafa af áfallastreituröskun eftir að hafa orðið fyrir ofbeldi í nánum 

samböndum, án sérstakrar aðstoðar frá sérfræðingum. Engin þessara rannsókna sem 

vísað er í hér að ofan, hafa beint sjónum sérstaklega að áhrifaþætti sem tengist ofbeldi 

og áfallastreituröskun beint. Annar galli við þessar rannsóknir er að þær eru byggðar á 

upplifun kvenna og getur verið erfitt að mæla það beint þar sem persónuleg upplifun 

getur verið mjög misjöfn. Það sem einni finnst vera mikið ofbeldi getur verið mjög lítið hjá 

annarri og konurnar eru gjarnar á að gera frekar minna úr ofbeldinu, heldur en hitt 

(Johnson og Zlotnick, 2012). 
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Konur sem eru í sambandi þar sem makinn beitir ofbeldi, geta orðið mjög viðkvæmar 

fyrir breytingum í fari hans vegna mikils ótta og hræðslu um eigið öryggi. Það að makinn 

horfi á hana, noti annan tón í rödd sinni eða komi henni í aðstæður þar sem ofbeldi hefur 

átt sér stað, hefur áhrif á viðbrögð hennar. Rannsakendur hafa gefið til kynna að óttinn 

við makann og um eigið öryggi geti haft meiri áhrif en ofbeldið sjálft. Svo virðist sem konur 

í ofbeldissamböndum geti séð nokkurn veginn fyrir hvenær hætta er fyrir hendi og að 

makinn sé líklegur til að beita ofbeldi. Þær þekkja áhættuþættina og maka sinn það vel og 

hafa gefist upp á því að flýja aðstæður eða að reyna að koma í veg fyrir ofbeldið. 

Rannsóknir hafa sýnt að forspá þessara kvenna er nokkuð sönn og mun áreiðanlegri 

heldur en niðurstöður rannsakenda sem spá einungis fyrir um ofbeldið út frá 

áhættuþáttum og getgátum (LaViolette og Barnett, 2014).  

Það er mikilvægt að gera fleiri rannsóknir sem tengjast ofbeldi í nánum samböndum 

og áfallastreituröskun, sérstaklega fyrir þolendur sem leita sér aðstoðar eða skjóls í 

kvennaathvörfum. Þjónustan þar býður oft upp á stuðning og úrræði eða leiðsögn um 

hvar hægt sé að leita sér frekari stuðnings í átt til betri heilsu. Með aukinni þekkingu væri 

hægt að þróa fleiri úrræði sem gæti gagnast konunum betur (Johnson og Zlotnick, 2012). 

5.2 Heilaáverki 

Heilaáverki (e. traumatic brain injury, TBI) flokkast undir áunninn heilaskaða sem orsakast 

af utanaðkomandi höggi og veldur röskun á heilastarfssemi. Talið er að áverkinn hafi áhrif 

á heilastarfsemi þegar að minnsta kosti eitt af eftirfarandi á sér stað; minnisleysi, 

meðvitundarleysi, sjóntruflanir, höfuðverkur eða ógleði. Alvarleiki heilaáverka skiptist í 

þrennt; vægan, miðlungs og alvarlegan, og er metið eftir lengd meðvitundarleysis og 

minnisleysis hjá konunni. Í 80% tilfella eru heilaáverkar vægir og einkennin sem þeim 

fylgja eru til staðar í 30 mínútur eða minna og gerir það að verkum að konan verður lítið 

sem ekkert vör við nein einkenni. Algengt er að konur sem hafa orðið fyrir súrefnisskorti 

vegna köfnunar eða tilraun til kyrkingar þjáist af vægum heilaáverkum (Wong, Fong, Lai 

og Tiwari, 2014).  

Afleiðing heilaskaða hefur áhrif á einstaklinginn og aðra sem eru í hans nánasta 

umhverfi. Persónubreytingar eru algengur fylgikvilli í kjölfar heilaskaða. Miklar breytingar 

geta orðið á hegðun, lítil reiðistjórnun og oft er viðkomandi mjög ósáttur við það hvernig 

líf hans hefur breyst. Rannsókn sem Rosenbaum og Hoge (1989) gerðu leiddi í ljós að 
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rúmlega 60% þátttakenda þeirra sem höfðu orðið fyrir ofbeldi í nánum samböndum, hlutu 

heilaskaða. Eftir það voru fleiri rannsóknir gerðar með því markmiði að kanna hvort 

hugsanlegt samband gæti verið á milli þess að hafa hlotið höfuðáverka og að beita ofbeldi 

í nánum samböndum. Niðurstöður úr þeim rannsóknum gefa til kynna að þar væru ekki 

bein tengsl á milli en það væri hugsanlegt að persónuleikabreytingar í kjölfar heilaskaðans 

gætu aukið líkurnar á því að viðkomandi beitti ofbeldi (Ali og Naylor, 2013).  

Heilaáverkar eru algengir eftir líkamlegt ofbeldi þar sem gerandinn hefur notast við 

oddhvassan eða beittan hlut sem getur auðveldlega skaðað höfuð, húð og hár á 

líkamanum og valdið lífshættulegum áverkum. Höfuðkúpubrot eru algeng ef hamar eða 

annar þungur hlutur er notaður í árásinni en flestar rannsóknir hafa sýnt að gerendur 

sparka, slá höfðinu í vegg eða kýla í höfuðið á þolandanum. Konur sem hafa ítrekað orðið 

fyrir áverkum á höfði, eru í miklum áhættuhóp að verða fyrir heilaáverkum. Engin lækning 

er til við heilaáverkum, aðeins endurhæfing og aðgerðir til þess að reyna laga það sem 

hefur orðið fyrir skaða. Margir kvarta yfir krónískum höfuðverkjum, ógleði og svima, fá 

flogaköst og finna fyrir svefnleysi. Einbeitingarleysi, minnisglöp, erfiðleikar við að  gera 

áætlanir og framfylgja þeim og ná langtímamarkmiðum getur verið vandamál. Sorenson 

og Webs skoðuðu vopn sem konur höfðu á sér í athvarfi fyrir þolendur og þar mátti finna 

til að mynda skæri, hnífa og skrúfjárn. Tæplega 40% kvenna sögðu að einhvers konar 

skotvopn hefði verið notað til að beita ofbeldi. Helstu áverkar voru skotsár á höfði hjá 

þolendum í Bandaríkjunum sem leiddi til þess að 80% létu lífið þar sem atburðurinn átti 

sér stað (Mitchell og Anglin, 2009).  

Algengt er að konur sem hafa orðið fyrir ofbeldi í nánum samböndum hljóti 

heilaáverka en þó hafa kerfisbundnar rannsóknir sem hafa það að markmiði að skoða 

sérstaklega hvaða áhrif það hefur á konuna ekki verið gerðar. Þar af leiðandi hefur ekki 

tekist að skilja nægilega vel og gera grein fyrir hvaða áhrif heilaáverki hefur og reynst 

hefur erfitt að þróa meðferð til að reyna að bæta lífsgæði þolandans og telst verulega 

ábótavant (Iverson, Dardis og Pogoda, 2017; Valera og Kucyi, 2016). 

Gerð var rannsókn á tuttugu konum í kvennaathvörfum og meðferðarúrræðum fyrir 

þolendur ofbeldis í nánum samböndum. Allar konurnar sem tóku þátt í þessari rannsókn 

fundu fyrir að minnsta kosti einu einkenni heilaáverka og 75% fundu fyrir fleiri 

einkennum. Þetta hlutfall er í samræmi við þá kenningar að heilaáverkar séu tíðir meðal 
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kvenna sem hafa orðið fyrir ofbeldi í nánum samböndum. Fimm þessara kvenna töluðu 

um heilaáverka af völdum súrefnisskorts eftir að makinn þrengdi að öndunarvegi þeirra 

(Valera og Kucyi, 2016).  

Erfitt er að greina heilaáverka hjá þessum konum, þar sem gagnaupplýsingar frá 

neyðarmóttökum eða aðrar heilbrigðisskýrslur gefa lítið til kynna hvort eða hversu mikið 

kona þjáist af heilaáverkum. Hún kemur yfirleitt af öðrum ástæðum og flestar sækjar sér 

aldrei aðstoðar vegna heilaáverka. Í rannsókn Valera og Berenbaum (2016) leiddu 

niðurstöður í ljós að 75% þátttakenda leituðu sér ekki aðstoðar vegna einhverskonar 

áverka af völdum ofbeldis í nánum samböndum. Konurnar áttu erfitt meða að einbeita 

sér, þjáðust af höfuðverkjum, voru pirraðar og áttu auðvelt með að reiðast, þjáðust af 

svefnleysi og svefntruflunum, minnisleysi og voru lengur að hugsa. Engin sérstök meðferð 

við heilaáverkum er til fyrir konur sem hafa orðið fyrir slíku í nánum samböndum og gæti 

ástæðan meðal annars verið sú að það er lítið vitað um hversu alvarlegir áverkarnir eru 

eða hversu mikil þörf er fyrir slíkt hjá þessum hópi kvenna. Það hefur ekki verið skoðað 

sérstaklega eða skimað eftir þegar konur koma og leita sér læknisaðstoðar í kjölfar 

ofbeldis. Það er erfitt að greina þetta vegna þessa að konur geta haft slæmt minni í kjölfar 

heilaáverka og muna þar af leiðandi ekki eða eiga erfitt með að muna einstaka atburði 

eða þætti sem spurt erum í rannsókninni. Einnig er úrtakið mjög lítið og því erfitt að gera 

sér til um hversu algengt þetta er (Valera og Kucyi, 2016). 

5.3 Samband milli móður og barns 

Ofbeldi í nánum samböndum getur haft áhrif á alla fjölskylduna (WHO,2010).  

Börn sem eru fimm ára og yngri eru talin líklegust til að verða vitni af heimilisofbeldi 

sem móðir þeirra verður fyrir af hendi föður. Móðurhlutverkið eykst á þeim tíma sem 

ofbeldið á sér stað og hefur konan miklar áhyggjur af heilsu barnsins (Letourneau o.fl., 

2013).  

Samskipti milli foreldra og barns, þá sérstaklega móður og barns hafa áhrif á það 

hvernig barnið þroskast og hvernig því gengur að fóta sig á lífsleiðinni. Álag, stress og kvíði 

sem móðirin upplifir vegna ofbeldisins og maka síns, getur haft truflandi áhrif á samband 

hennar við barn sitt og dregið úr tengslamyndun. Hæfni foreldra og félagsleg aðstoð 

skiptir miklu máli varðandi það hvort barnið finni fyrir miklum áhrifum af völdum 

ofbeldisins inni á heimilinu (Letourneau o.fl., 2013; WHO, 2010). 
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Rannsóknir hafa sýnt að konur þróa með sér ákveðna varnarhætti til þess að vernda 

sjálfa sig og barn sitt fyrir ofbeldinu. Þær draga úr alvarleika ofbeldisins og fara í afneitun 

sem getur haft áhrif á tilfinningalegan bata hjá þeim sjálfum og barninu (Haight, Shim, 

Linn og Swinford, 2007).  

Tekið var viðtal við 17 mæður með það markmið að skoða áhrif ofbeldis í nánum 

samböndum á börn. Niðurstöður sýndu að börn voru yfirleitt ekki vitni að ofbeldinu en 

voru þó meðvituð um að slíkt ætti sér stað á heimilinu. Þau heyrðu eða sáu áverka á 

líkama móður sinnar eftir ofbeldið. 13 mæður sögðu að ofbeldi hefði neikvæð áhrif á 

samskipti sín við barnið. Ef mikil átök áttu sér stað inni á heimilinu á milli móður og föður, 

var móðirin líkleg til að beita barn sitt líkamlegu ofbeldi (Haight, Shim, Linn og Swinford, 

2007). 

Móðurhlutverkið eykst á þeim tíma sem ofbeldi á sér stað og fannst helmingi 

mæðranna mikilvægt að huga að tilfinningum og öryggi barnanna. Mæðurnar reyndu að 

kenna börnum sínum að ofbeldi ætti aldrei að viðgangast og það væri betra fyrir alla ef 

þau myndu yfirgefa föðurinn í einhvern tíma (Letourneau o.fl., 2013; Haight, Shim, Linn 

og Swinford, 2007).  

Önnur rannsókn var gerð á mæðrum sem voru með yngra en ársgamalt barn á 

heimilinu. Þær höfðu allar búið með manni sem beitti ofbeldi en voru ekki lengur í 

ofbeldissambandinu. Niðurstöður sýndu að mæðurnar höfðu fengið lítinn stuðning fyrir 

sig og barn sitt eftir að ofbeldissambandinu lauk. Fjölskyldan var helsta stuðningsnetið 

sem þær leituðu til en lögreglan og vinir áttu einnig þátt í að aðstoða konuna en ekki í eins 

miklum mæli (Letourneau o.fl., 2013).  

Mæður sem leituðu sér aðstoðar fyrir sig og barn sitt, hefðu viljað fræðslu og úrræði 

sem voru í boði fyrir þolendur ofbeldis aðgengilegra. Einnig fannst þeim upplýsingaflæði 

ábótavant og nauðsynlegt að fá meiri fræðslu og læra hvernig eigi að vinna úr 

ofbeldisatburðum og hafa samskipti við barn sem hefur orðið vitni að ofbeldi milli foreldra 

sinna. Það væri mikilvægur þáttur í því að komast yfir hræðslu og ótta og vinna úr slíkri 

reynslu barnsins (Letourneau o.fl., 2013).  

Það er mikilvægt fyrir mæður að hafa gott stuðningsnet eða geta leitað til fagaðila 

þegar þær ákveða að slíta ofbeldissambandi. Mikil skömm og ótti eru algeng meðal 

kvenna sem hafa orðið fyrir ofbeldi og hræðslan við að vera dæmd af samfélaginu, getur 
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komið í veg fyrir að þær leiti sér hjálpar. Flestum fannst mikilvægt að geta leitað til 

einhvers sem hafði svipaða reynslu af ofbeldi og þær sjálfar og hafði komist yfir það. Það 

veitti konunni mikinn styrk og trú á sjálfa sig og eigin getu til að komast af án þess að vera 

með makanum. Mæður verða að komast yfir þá tilfinningu að finnast ofbeldi og það að 

vera beittar ofbeldi í nánum samböndum, vera skömm að tala um og hætta að skammast 

sín fyrir fyrir ofbeldið. Það er bæði móður og barni til gagns og því fyrr sem það gerist, 

þeim mun betra (Letourneau o.fl., 2013).  
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6 Úrræði og starf félagsráðgjafa 

Að yfirgefa maka sinn og ljúka sambandinu getur verið erfið ákvörðun fyrir konuna. 

Margar ástæður geta legið að baki og nokkrar tilraunir áður en konan ákveður að fara. 

Mikilvægt er fyrir konuna að hafa úrræði og stuðning til þess að leita til og  koma í veg 

fyrir að ofbeldið haldi áfram (Ingólfur V. Gíslason, 2008; Kim og Gray, 2008).  

Mismunandi úrræði eru í boði á Íslandi fyrir konur sem hafa orðið fyrir ofbeldi í nánum 

samböndum og hér á eftir verður fjallað um Kvennaathvarfið, Stígamót, 

Kvennaráðgjöfina, Aflið á Akureyri, Sólstafir á Ísafirði og Bjarkarhlíð. Að lokum verður 

fjallað um félagsráðgjafa og hvaða hlutverki þeir gegna til að aðstoða konur sem eru að 

koma úr ofbeldissamböndum. 

6.1 Kvennaathvarfið 

Þann 2. júní 1982 var stofnfundur Samtaka um kvennaathvarf haldinn. Í framhaldi af því 

var tekin ákvörðun um að opna athvarf fyrir konur sem höfðu orðið fyrir ofbeldi á heimili 

sínu og gátu ekki búið þar. Kvennaathvarfið var síðan opnað 6. desember sama ár og hefur 

starfsemin verið starfrækt síðan (Samtök um kvennaathvarf, e.d.). 

Hlutverk samtakanna er að reka athvarf fyrir konur og börn sem eiga þess ekki kost 

að búa heima hjá sér vegna ofbeldis. Til þess að reyna að tryggja öryggi og skjól á meðan 

á dvöl þeirra stendur er staðsetningu athvarfsins haldið leyndri. Starfsemin leggur áherslu 

á að veita konum stuðning og er unnið út frá þeirri hugmyndafræði að konan sjálf sé 

sérfræðingur í sínum málum og þurfi aðeins tímabundna aðstoð til takast á við 

aðstæðurnar og byggja upp líf án ofbeldis. Þjónusta sem er í boði fyrir konunar á meðan 

á dvöl þeirra stendur er meðal annars regluleg viðtöl við ráðgjafa, fræðsla um ofbeldi og 

afleiðingar þess og aðstoð við sjálfsstyrkingu. Einnig fá þær aðstoð við að komast í 

samband við fagaðila sem geta hjálpað þeim með næstu skref eftir að dvöl þeirra lýkur 

(Samtök um Kvennaathvarf, 2017). 

Konur sem kjósa að dvelja ekki í Kvennaathvarfinu eiga kost á því að leita sér aðstoðar 

og ráðgjafar í gegnum síma sem er opinn allan sólarhringinn. Þeim stendur einnig til boða 

að koma í ráðgjafar- og stuðningsviðtöl eða taka þátt í sjálfshjálparhópum (Samtök um 

Kvennaathvarf, 2016).   

Allt frá upphafi samtakanna hefur það verið markmiðið að starfsemin verði að lokum 

óþörf. Niðurstöður ársskýrslu 2017 sýndu að fjöldi kvenna sem leituðu til athvarfsins voru 
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alls 637, þar af voru 148 sem dvöldu og 489 sem komu í viðtöl. Þetta er lítil breyting frá 

árinu 2016 en þá höfðu alls 624 konur komið í athvarfið, 116 konur dvalið og 508 komið í 

viðtöl. Meðalíbúafjöldi á dag fór úr 18 í 23 og viðtölum fjölgaði um 100. Fjöldi kvenna 

kemur oftar en einu sinni og þá sérstaklega þær sem koma í viðtöl hvort sem þær dvelja 

eða ekki. Af þessum tölum að dæma er ljóst að ekki verður hægt að loka starfseminni á 

næstunni (Samtök um Kvennaathvarf, 2017). 

6.2 Stígamót 

Hinn 8. mars árið 1989 á alþjóðlegum baráttudegi kvenna, var ákveðið að stofna Samtök 

kvenna gegn kynferðisofbeldi á Íslandi. Fyrsta verkefni samtakanna var að koma á fót 

ráðgjafar- og upplýsingamiðstöð fyrir konur og börn sem höfðu verið beitt 

kynferðisofbeldi. Í kjölfarið var farið fram á styrk frá ríkinu og árið 1990 hófu Stígamót 

starfsemi sína. Stígamót eru ráðgjafar- og stuðningsmiðstöð fyrir konur og karla sem hafa 

verið beitt kynferðisofbeldi og aðstandendur þeirra (Stígamót, 2017).  

Konur jafnt sem karlar geta orðið fyrir kynferðisofbeldi og leggur Stígamót áherslu á 

að mæta ólíkum þörfum þessara hópa. Þjónustan er eingöngu ætluð einstaklingum frá 

18. ára aldri og börnum sem hafa fengið málsmeðferð hjá barnaverndaryfirvöldum. 

Áherslan beinist ekki eingöngu að þeim sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi, heldur 

einnig aðstandendum þeirra og geta þeir óskað eftir ráðgjöf og stuðningi (Stígamót, 

2016). 

Starfsemi Stígamóta leggur áherslu á persónulega ráðgjöf að kostnaðarlausu fyrir þá 

sem sækja eftir aðstoð til Stígamóta. Einstaklingur sem leitar til Stígamóta í fyrsta skipti 

er boðið upp á einstaklingsviðtal og ræður hann alfarið hve mikinn stuðning hann vill og 

hversu lengi. Viðtöl í gegnum síma og netsamtöl er einnig í boði til þess að koma til móts 

við einstaklinga sem sjá sér ekki fært að koma á Stígamót. Auk þess hafa starfsmenn farið 

á milli landshluta og dvalið í nokkra daga til að mæta aukinni þörf og eftirspurn (Stígamót, 

2016). 

Margir sem leita til Stígamóta velja að taka þátt í sjálfshjálparhópi eftir nokkur 

einstaklingsviðtöl en aðrir velja eingöngu einstaklingsbundna ráðgjöf. Sjálfshjálparhópar 

hafa verið kjarnin í starfsemi Stígamóta. Með þátttöku í hópastarfi er unnið að því að 

styrkja og efla einstaklinga til þess að takast á við vandamálin sem má rekja til ofbeldisins 
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og veita hver öðrum stuðning. Árið 2017 voru starfræktir 10 hópar með 43 konum á 

aldrinum 18 ára-62 ára (Stígamót, 2017). 

Niðurstöður úr ársskýrslu Stígamóta árið 2017 sýndu að 969 einstaklingar leituðu 

aðstoðar hjá Stígamótum í fyrsta skipti og þar af 453 vegna eigin mála. Heildarfjöldi 

einstaklinga sem komu í viðtöl árið 2017 voru 696, sem er nærri helmingi fleirri en árið 

2016. Þetta er mestur fjöldi sem komið hefur í viðtal á einu ári frá upphafi (Stígamót, 

2017). 

6.3 Kvennaráðgjöfin 

Kvennaráðgjöfin tók til starfa árið 1984 og var stofnuð af konum til að bæta aðgang þeirra 

að sérfræðiaðstoð. Ráðgjöfin er fyrst og fremst hugsuð fyrir þær konur sem standa höllum 

fæti og er veitt af félagsráðgjöfum og lögfræðingum ásamt nemum í þessum greinum 

notendum að kostnaðarlausu. Þjónustan er opin fyrir alla þótt áherslan sé lögð á konur 

en aðsókn karla hefur aukist undanfarin ár. Helstu ástæður þess að konur leiti sér 

aðstoðar er vegna hjónaskilnaða, sambúðarerfiðleika, forsjárdeilna og fjárhagserfiðleika 

(Kvennaráðgjöfin, e.d.). 

6.4 Aflið á Akureyri 

Samtökin Aflið voru stofnuð á Akureyri árið 2002 og byggja á forsendum þolenda 

kynferðis- og/eða heimilisofbeldis. Lögð er rík áhersla á trúnað og þagmælsku og geta 

einstaklingar óskað eftir einstaklingsviðtölum bæði sem þolendur ofbeldis og sem 

aðstandendur. Í einstaklingsviðtölum gefst einstaklingum kostur á að tala um ofbeldið og 

hvaða áhrif það hefur haft á líf þeirra (Aflið, e.d.). 

Eftir að hafa verið í einstaklingsviðtölum í nokkurn tíma, hefur konum verið boðin 

þátttaka í sjálfshjálparhópum ef þeim finnst þær þurfa áframhaldandi stuðning til að 

vinna úr ofbeldinu. Hver hópur samanstendur af einum til tveimur ráðgjöfum Aflsins og 

4-6 einstaklingum sem hafa svipaða reynslu. Hópurinn hittist í 15 skipti og hver fundur 

tekur þrjár klukkustundir þar sem eitt umræðuefni er tekið fyrir í hvert skipti. Markmið 

sjálfshjálparhópana er að einstaklingur geti deilt reynslu sinni og sótt styrk til annarra. 

Hóparnir standa öllum til boða sem hafa nýtt sér einstaklingsviðtöl Aflsins þeim að 

kostnaðarlausu (Aflið, 2016). 
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Árið 2016 fækkaði einstaklingsviðtölum um 7% frá árinu áður og voru alls 1217 talsins. 

Nýjum skjólstæðingum fækkaði um 14% úr 121 árið 2015 niður í 104. Aðeins einn 

sjálfshjálparhópur var haldinn og voru 6 skjólstæðingar sem tóku þátt ásamt ráðgjafa 

(Aflið, 2016). 

Starf Aflsins byggist á jafningjastuðningi. Einstaklingum sem þangað leita er mætt á 

jafningjagrundvelli og gagnkvæm virðing er höfð að leiðarljósi. Allir ráðgjafar Aflsins eru 

einstaklingar sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi og unnið úr afleiðingum þess. Markmið 

starfsins er að efla styrk einstaklingins, aðstoða hann við að breyta lífi sínu og takast á við 

afleiðingar kynferðisofbeldis (Aflið, e.d.). 

6.5 Sólstafir á Vestfjörðum 

Sólstafir Vestfjarða er starfsemi í anda Stígamóta. Sunneva Sigurðardóttir kom á fót 

þessari starfsemi á Ísafirði ásamt fleiri konum og var fyrsti sjálfshjálparhópurinn stofnaður 

árið 2006. Starfskonur Sólstafa eru ekki sérfræðingar og koma frá margvíslegum 

starfsstéttum en hafa allar sameiginlega reynslu af kynferðisofbeldi (Sólstafir, e.d.). 

Einstaklingar sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi og vilja vinna úr 

afleiðingunum, geta leitað til samtakana og fengið stuðning og ráðgjöf. Vinnan í Sólstöfum 

felst einkum í því að styrkja einstaklingin og aðstoða við að vinna úr afleiðingum 

ofbeldisins. Fólk á öllum aldri leitar til Sólstafa en konur eru í miklum meirihluta. Þeim 

sem koma í fyrsta skipti er boðið í einkaviðtal þar sem einstaklingar geta talað um ofbeldið 

á sínum forsendum og hraða. Þeir ráða hversu mikinn stuðning þeir vilja og hversu lengi 

(Sólstafir, e.d.). 

Einstaklingsviðtöl standa öllum til boða sem leita til samtakana. Markmiðið er að 

koma einstaklingnum í skilning um að ofbeldið sé aldrei á ábyrgð hans heldur gerandans. 

Sjálfshjálparhópar eru einnig í boði og samanstanda þeir af fjórum til sex einstaklingum 

auk ráðgjafa. Markmið hópanna er að efla sjálfstraust og sækja styrk til annarra sem hafa 

upplifað kynferðisofbeldi. Mikilvægt er að einstaklingurinn gerir sér grein fyrir því að 

ofbeldi er aldrei réttlætanlegt og honum sjálfum að kenna og læri að takast á við 

afleiðingarnar. Hann lærir að standa með sálfum sér, þekkja tilfinningar sínar og treysta 

öðrum í lífi sínu (Sólstafir, e.d.). 
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6.6 Bjarkarhlíð 

Bjarkarhlíð er miðstöð fyrir þolendur ofbeldis og tók til starfa þann 1. Febrúar 2017. 

Þjónustan er samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar, velferðarráðuneytisins, 

innanríkisráðuneytisins, Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, Samtaka um 

Kvennaathvarf, Stígamóta, Drekaslóðar, Mannréttindaskrifstofu Íslands og 

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

afleiðingar ofbeldis (Bjarkarhlíð, e.d.). 

Bjarkarhlíð býður upp á ráðgjöf og upplýsingar fyrir fólk á aldrinum 18 ára og eldri 

sem hefur orðið fyrir ofbeldi. Öll þjónustan er á sama stað og leggur miðstöðin áherslu á 

samvinnu mismunandi stofnanna og samtaka sem koma að verkefninu. Einstaklingum 

gefst kostur á að viðtölum og ráðgjöf hjá félagsráðgjöfum, lögreglu og lögfræðingum þeim 

að kostnaðarlausu (Reykjavík, e.d.). 

6.7 Hlutverk félagsráðgjafa 

Félagsráðgjafi er lögverndað starfsheiti og starfar eftir ákveðnum siðareglum (Landlæknir, 

e.d.).  

Hlutverk hans er að vinna gegn mannréttindabrotum og upplýsa skjólstæðinga sína 

um réttindi og hvaða úrræði og möguleikar eru i boði til þess að leysa vandamál þeirra 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). 

Félagsráðgjafar starfa á mismunandi sviðum samfélagsins og þar af leiðandi eru þarfir 

skjólstæðinga fjölbreyttar. Félagsráðgjafar vinna mikið með einstaklingum og fjölskyldum 

og hafa komið að margvíslegum málum, meðal annars ofbeldi gagnvart konum í nánum 

samböndum (National association of social workers, e.d.; Ingólfur V. Gíslason, 2008). 

Þegar kona leita sér aðstoðar félagsráðgjafa skiptir miklu máli að koma fram við hana 

af virðingu og heiðarleika og byggja upp traust. Ávallt skal hafa öryggi hennar í fyrirrúmi 

og gæta þess að fullum trúnaði sé heitið. Mikilvægt er að hún finni fyrir stuðningi og að 

það sé hlustað á hana og tekin alvarlega (Félagsráðgjafarfélag Íslands, e.d.; Murphy og 

Quimet, 2008).   

Hlutverk félagsráðgjafa er að veita konum upplýsingar um hvaða úrræði eru í boði og 

hvað hentar hennar þörfum best.  
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7 Umræður 

Ofbeldi gagnvart konum í nánum samböndum er alvarlegt heilsufarslegt vandamál út um allan 

heim. Í þessari ritgerð var leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

Hvaða þættir gætu aukið líkurnar á því að kona verði fyrir ofbeldi af hendi maka? 

Hefur ofbeldi gagnvart konum í nánum samböndum áhrif á þær til lengri tíma? 

Ofbeldi í nánum samböndum getur birst á marga vegu og skiptist niður í fjóra flokka, 

andlegt, líkamlegt, kynferðislegt eða fjárhagslegt ofbeldi. Margir þættir geta haft áhrif á það 

hvort konan verður fyrir ofbeldi og fjöldi kenninga hafa verið lagðar fram til þess að varpa ljósi 

á þær aðstæður sem geta legið að baki ofbeldinu. Ofbeldi er yfirleitt samspil margra 

mismunandi þátta og hafa kenningarnar sem notast var við í þessari ritgerð leitast við að skoða 

ofbeldi út frá nærkerfis- og lýðkerfissjónarhorni.  

Konur sem tilheyra ákveðnum áhættuhópum eru líklegri til að verða fyrir ofbeldi í nánum 

samböndum. Þessir hópar eru konur sem búa í samfélögum þar sem gamlar hefðir og hugsjónir 

um feðraveldið eru enn við völd, konur sem hafa orðið fyrir ofbeldi í æsku, konur sem búa við 

bág kjör og þungaðar konur. Rannsóknir sem tengdust þessu efni, leiddu í ljós að samfélög þar 

sem kynjahlutverk og tenging karlmennskunar eru við völd eru meiri líkur á ofbeldi. Karlinn 

beitir ofbeldi til að viðhalda yfirráðum sínum og undirgefni konunnar. Konur sem höfðu 

upplifað ofbeldi eða alist upp við ofbeldi á milli foreldra sinna í æsku, eru líklegri en aðrar sem 

ekki hafa orðið fyrir slíku að vera í ofbeldisfullu sambandi á fullorðinsárum. Rannsóknir hafa 

leitt í ljós að ofbeldi í æsku hefur áhrif á lífskjör kvenna og margar glíma við fjárhagsvanda, 

hafa litla menntun og misnota áfengi og vímuefni. Rannsóknir gefa einnig til kynna að konur 

sem koma úr efnalitlum fjölskyldum búa við auknar líkur á ofbeldi. Fjárhagserfiðleikar og 

atvinnuleysi getur aukið streitu, reiði og afbrýðisemi sem getur leitt til ofbeldis. Ofbeldi á 

meðgöngu er tegund ofbeldis sem lítið hefur verið rannsakað hér á landi. Niðurstöður breskra 

rannsókna sýna að 30% ofbeldis í nánum samböndum, hefst á meðgöngu. Rannsókn sem 

Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds gerðu árið 2010, leiddi í ljós að 5% kvenna hér á landi 

höfðu verið beittar ofbeldi á meðgöngu.  

Ofbeldi í nánum samböndum getur haft alvarleg og langvarandi andleg- og líkamleg áhrif 

á konur. Niðurstöður rannsókna gefa til kynna að heilsufar kvenna sem hafa orðið fyrir ofbeldi 

í nánum samböndum, sé almennt verri en hjá konum sem hafa ekki upplifað slíkt. Þær fundu 
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fyrir andlegum og líkamlegum verkjum til dæmis reglulegum höfuðverk, bakverki, kvíða og 

streitu. Áfallastreituröskun er alvarleg afleiðing ofbeldis hjá konum. Konur sem þjást af 

áfallastreituröskun eru tvöfallt fleiri en karlar. Blasco-Ros og fleiri gerðu rannsókn á konum 

sem þjáðust af áfallastreituröskun og náði yfir 3 ára tímabil. Niðurstöður leiddu í ljós að konur 

sem höfðu orðið fyrir bæði andlegu og líkamlegu ofbeldi fundu minni einkenni 

áfallastreituröskunar. Önnur rannsókn sýndi einnig talsverða fækkun á einkennum 

áfallastreituröskunar meðal kvenna sem dvöldu í kvennaathvarfi á 12 mánaða tímabili.  

Heilaáverki flokkast undir áunninn heilaskaða og  er önnur afleiðing ofbeldis í nánum 

samböndum. Í flestum tilfellum eru heilaáverkar vægir og einkennin lítil en konur sem hafa 

orðið fyrir súrefnisskorti af völdum ofbeldis þjást yfirleitt af vægum einkennum sem hverfa 

eftir stuttan tíma. Rannsókn Rausenbaum og Hodge leiddi í ljós að 60% þátttakenda hlutu 

heilaskaða í kjölfar ofbeldis. Engin lækning er til við heilaáverkum, aðeins endurhæfing og 

aðgerðir til þess að reyna laga það sem hefur orðið fyrir skaða. 

Ofbeldi í nánum samböndum er stórt vandamál út um allan heim og getur haft langvarandi 

afleiðingar fyrir konur. Þrátt fyrir mikla vitundarvakningu síðastliðna áratugi á þessu efni, hefur 

ekki tekist að koma í veg fyrir að ofbeldi eigi sér stað undir neinum kringumstæðum. Það vakti 

athygli höfundar hversu lítið efni er til, sem tengist langtímarannsóknum á afleiðingum 

ofbeldis í nánum samböndum. Til þess að hægt verði að skima betur fyrir áhættuþáttum, 

afleiðingum og meta alvarleika þessara tegundar ofbeldis er nauðsynlegt að gera fleiri 

langtímarannsóknir. Með því væri hugsanlega hægt að beita snemmtækri íhlutun með aukinni 

fræðslu og meðferðarúrræðum, þá sérstaklega í tengslum við börn sem upplifa ofbeldi milli 

foreldra og reynt að koma í veg fyrir að viðkomandi beiti eða verði fyrir ofbeldi síðar á 

lífsleiðinni. 
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