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Útdráttur 

Sjálfsvígshugsanir eru algengar meðal karlkyns þolenda kynferðisofbeldis en 

afar fáar rannsóknir hafa einblínt sérstaklega á þann þátt. Tilgangur þessarar 

rannsóknar var að skoða reynslu karlkyns þolenda af kynferðisofbeldi og 

sjálfsvígshugsunum. 

Rannsóknaraðferðin er eigindleg, Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði. 

Tekin voru djúpviðtöl við sjö karlmenn sem allir áttu það sameiginlegt að hafa 

orðið fyrir kynferðisofbeldi í æsku og jafnvel gert tilraun til sjálfsvígs. Tekin 

voru tvö viðtöl við fjóra af þátttakendunum en þrjú viðtöl við þrjá, samtals 17 

viðtöl. 

Helstu niðurstöður sýna að sjálfsvígshugsanir snérust fyrst og fremst um að 

finna frið og sleppa við ágengar hugsanir um ofbeldið. Sjálfseyðingarhvöt var 

sterk hjá þeim öllum sem meðal annars kom fram í áhættuhegðun og 

sjálfsvígshugsunum. Mýtur um karlkyns þolendur kynferðisofbeldis hafði 

mikil áhrif á þátttakendurna en karlmennskuímyndin hafði neikvæð áhrif á þá 

sem fólst í ákveðinni tilfinningalegri þöggun sem varð til þess að þeir bældu 

niður tilfinningar sínar. Einnig voru þeir hræddir um að verða sjálfir stimplaðir 

sem gerendur sem hindraði þá í að segja frá. Brotin sjálfsmynd, niðurrif og 

neikvæðar hugsanir voru algengar en þeir greindu frá miklum létti við að segja 

frá. Stuðningur og viðbrögð annarra skiptu þá máli ásamt þekkingu 

heilbrigðisstarfsfólks sem þeim fannst þó ábótvant. Þátttakendurnir glímdu við 

ýmsa andlega erfiðleika á fullorðinsárum. Sjálfsvígshugsanir komu í bylgjum 

eftir því hvað gekk á í lífi þeirra. Karlmennskuímynd og brotin sjálfsmynd voru 

stórir áhrifaþættir, ásamt lífsseigum mýtum um karlkyns þolendur 

kynferðisofbeldis. 

Mikilvægt er að útrýma þeim hugmyndum um að karlar eigi ekki að sýna 

tilfinningar né opna sig um þau áföll sem þeir verða fyrir. Einnig er þekking 

heilbrigðisstarfsfólks mikilvæg og mætti leggja meiri áherslu á að spyrja um 

áfallasögu.  

 

Lykilorð: kynferðisofbeldi, sjálfsvígshugsanir, sjálfseyðingarhvöt, mýtur, 

karlmennskuímynd. 



 

 

 

Abstract 

Suicidal thoughts are common amongst male survivors of sexual abuse. 

However, only few studies exist. The purpose of this study was to examine 

suicidal thoughts in male survivors of sexual abuse. 

In this phenomenological study, in-depth interviews were conducted with 

seven male participants who had experienced sexual abuse and suicidal 

thoughts. Seventeen interviews were conducted; two with four participants and 

three interviews with the remaining three participants. 

The results show that suicidal thoughts in male survivors of sexual abuse is 

primarily a method for them to find peace and escape persistent thoughts og 

the abuse. Self-destructiveness was prevalent, mainly displayed in risky 

behaviour and suicidal thoughts. The participants experienced the masculine 

gender-role had affected them negatively and contributed to their internalising 

and oppressing their feelings. Moreover, the participants were apprehensive 

that they themselves would be labelled as abusers. Broken self-image, feelings 

of unworthiness, and negative thoughts were common, but the participants 

reported a vast sense relief through disclosure. The participants highly valued 

the support of others, including the knowledge and experience of health care 

practitioners, though they believed improvements could be made. After 

reaching adulthood, the participants had suffered from variety of mental health 

problems. Suicidal thoughts arose concurrently with situations occurring in 

their lives. Concepts of the masculine gender role and broken self-image were 

greatly influential factors, along with persisting societal attitudes towards male 

survivors of sexual abuse. 

The stigma associated with men showing their emotions must be 

eliminated. They must be able to speak about their traumatic experiences. 

Furthermore, the invaluable support and expertise of health care practitioners 

could be improved by attempting to gain a deeper understanding of their 

client´s personal traumas. 



 

Keywords: sexual abuse, suicidal thoughts, self-destructiveness, societal 

attitudes, masculiene gender-roles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Absence and death are the same – only that in death 

there is no suffering“ 
 

Theodore Roosevelt 
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Þakkir 

Fyrst og fremst vil ég þakka þeim sjö körlum sem tóku þátt í þessari rannsókn 

fyrir hugrekkið að taka þátt og opna sig um erfið málefni. Án ykkar hefði þessi 

rannsókn ekki orðið að veruleika. 

Leiðbeinendum mínum Dr. Sigríði Halldórsdóttur og Dr. Sigrúnu 

Sigurðardóttur færi ég miklar þakkir fyrir að hafa óbilandi trú á mér, hvetja 

mig áfram og styðja við bakið á mér í gegnum rannsóknarferlið. Tara Björt 

Guðbjartsdóttir: takk fyrir peppið og andlegan stuðning. Hrafnhildur 

Gunnþórsdóttir: takk fyrir stuðninginn, aðstoðina og hreinskilnina. 

Einnig vil ég þakka foreldrum mínum fyrir ómetanlegan stuðning og hjálp 

við að koma mér í gegnum námið. Elsku börnin mín fjögur sem hafa sýnt mér 

mikla þolinmæði. Sérstakar þakkir fær frumburðurinn minn, Kristófer Alex 

Guðmundsson, fyrir að bókstaflega ýta mér út í þetta nám þegar ég fór að efast.  
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Inngangur 

Rannsókn þessi fjallar um sjálfsvígshugsanir, fordóma frá samfélaginu og 

úrræði hjá karlkyns þolendum kynferðisofbeldis. Í þessum kafla verða 

skilgreiningar meginhugtaka sem fram koma í rannsóknarspurningunni, þ.e. 

kynferðisofbeldi og sjálfsvígshugsanir og -tilraunir. Fjallað verður um þá 

þekkingu sem fyrir er um kynferðisofbeldi gegn drengjum/körlum, ýmsar 

afleiðingar þess, heilbrigðisþjónustu og sjálfsvígshugsanir og -tilraunir. Í lokin 

kemur fram tilgangur rannsóknarinnar og rannsóknarspurning. 

Skilgreiningar meginhugtaka 

Sjálfsvígshugsanir og -tilraunir 

Sjálfsvígshugsanir (e. suicidal ideation) eru þegar einstaklingur fer að hugsa 

um að enda líf sitt, allt frá því að skipuleggja hvert smáatriði um hvernig enda 

skuli lífið yfir í að vera  skyndiákvörðun en án þess þó að fara alla leið. Fæstir 

sem hafa slíkar hugsanir enda með að fremja sjálfsvíg en gera jafnvel tilraun 

(e. suicide attempt) til þess, ákveðnir í að láta þá tilraun mistakast (Nordquist, 

2016). Center for Disease Control and Prevention (2017) skilgreina 

sjálfsvígstilraunir sem sjálfskaðandi hegðun með þá ætlun að enda líf sitt.  

Kynferðisofbeldi  

Til eru margar skilgreiningar á kynferðisofbeldi en það getur falið í sér 

kynferðislegt samneyti: káf, kynfæramök, munnmök og/eða endaþarmsmök – 

allt frá því að gerast einu sinni yfir í að standa yfir í mörg ár. Kynferðisofbeldi 

er talið ein alvarlegasta birtingamynd ofbeldis gegn börnum. Telst það til 

kynferðisofbeldis þegar börn eru látin taka þátt í hvers kyns athöfn eða leik 

með valdameiri, eða hærra settum en þau óháð því hvort það sé gert með valdi 

eða ekki. Gerandinn getur verið á öllum aldri, af báðum kynjum og getur einnig 

verið nátengdur þolandanum, ókunnugur eða jafnvel önnur börn. Í flestum 



14 

málum sem kærð eru til lögreglu eru gerendur oftast karlar og algengast er að 

um sé að ræða fjölskyldumeðlim frekar en ókunnugan einstakling. 

(Umboðsmaður barna, 2014; Velferðarráðuneytið, 1998). 

Félag sálfræðinga í Bandaríkjunum (American Psychological Association) 

og Alþjóðaheilbrigðismálastofnun (World Health Organization; WHO) 

skilgreina kynferðisofbeldi sem óumbeðið kynferðislegt athæfi þar sem 

valdbeitingu er beitt, þolanda er hótað eða gerandi notfærir sér þegar þolandi 

getur ekki gefið samþykki sitt. Þar er einnig tekið fram að þolandi þekkir 

gerandann í flestum tilvikum (American Psychological Association, 2017-a; 

WHO, 2003).  

 

 

Fræðileg umfjöllun  

Algengi kynferðisofbeldis meðal drengja og karla 

Algengi kynferðisofbeldis gegn drengjum er hærra en talið hefur verið í 

gegnum tíðina en í grein Alaggia og Mishna (2014) kemur fram að 26% (einn 

af hverjum fjórum) karla í samfélagslegum úrtökum (e. community samples) 

greini frá því að hafa verið kynferðislega misnotaðir í æsku. Jafnframt greina 

allt að 36% (einn af hverjum þremur) karla í klínísku úrtaki frá því sama en 

erfitt virðist vera fyrir karla að segja frá kynferðislegri misnotkun þar sem þeir 

eiga ekki auðvelt með að líta á sig sem fórnarlömb, sérstaklega þegar kemur 

að kynferðislegu ofbeldi. Í megindlegri rannsókn Pérez-Fuentes, Olfson, 

Villegas, Morcillo og Wang (2013) sýna niðurstöður að 10,14% af 34.000 

þátttakendum hafa sögu um kynferðisofbeldi í æsku. Þar af voru 24,8% meðal 

karla en 75,2% meðal kvenna.  

Kloppen, Haugland, Svedin, Mæhle og Breivik (2016) skoðuðu algengi 

kynferðisofbeldis gegn börnum á Norðurlöndunum í kerfisbundinni 

yfirlitsgrein. Farið var yfir 26 rannsóknir sem hæfðu tilgangi og helstu 

niðurstöður sýndu að 3-23% drengja höfðu verið þolendur kynferðisofbeldis 

en 11-36% stúlkna. Einnig kemur fram aukin áhætta á kynferðisofbeldi á 

unglingsárum en í þessum aldursflokki eru jafningjar oft gerendur. 

Rannsakendur leggja mikla áherslu á mikilvægi forvarnar ásamt því að 

einblína á jafningjaofbeldi (Kloppen o.fl., 2016). Í rannsókn Vaillancourt-
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Morel o.fl. (2015) voru 686 fullorðnir þátttakendur sem allir voru í rómantísku 

sambandi. Af þessum þátttakendum voru 157 karlar og 19% þeirra höfðu sögu 

um kynferðisofbeldi í æsku (Vaillancourt-Morel o.fl., 2015). 

Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á tíðni kynferðisofbeldis meðal 

drengja og karla hér á landi. Í rannsókn Sigfusdottir, Asgeirsdottir, Gudjonsson 

og Sigurdsson (2008) voru þátttakendur 9.113 á aldrinum 16 til 19 ára 

nemendur í íslenskum framhaldsskólum. Þar af voru 4.433 strákar og 4.652 

stelpur en 28 þátttakendur skilgreindu ekki kyn sitt í spurningalistanum. 

Niðurstöðurnar sýna að 35% stelpur og 17,8% stráka höfðu orðið einhvers 

konar kynferðislegu ofbeldi í gegnum ævina. Ársæll Már Arnarsson, Kristín 

Heba Gísladóttir og Stefán Hrafn Jónsson (2016) birtu grein úr íslenska hluta 

HBSC-rannsókninni um heilsu og lífskjörum skólabarna þar sem kannað var 

algengi kynferðislegrar áreitni og ofbeldis gegn unglingum. Þátttakendur voru 

3.618 íslenskir nemendur í 10. bekk og sýna niðurstöður að 14,6% höfðu orðið 

fyrir kynferðislegri áreitni eða ofbeldi (Ársæll Már Arnarsson o.fl., 2016). 

Hrafnhildur Gunnþórsdóttir (2017) framkvæmdi megindlega rannsókn þar sem 

meðal annars var könnuð tíðni illrar meðferðar í æsku meðal karlkyns fanga á 

Íslandi. Þátttakendur voru 48 og sýna niðurstöður hennar að 48% þeirra höfðu 

orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi (Hrafnhildur Gunnþórsdóttir, 2017). 

 

Sjálfsvígshugsun og -tilraunir 

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO, 2014) eru sjálfsvíg í 

15. sæti yfir dánarorsakir á heimsvísu, sem gerir 1,4% af öllum dauðsföllum. 

Sjálfsvígstíðni á Íslandi er frekar há og sérstaklega hjá ungum karlmönnum. 

Frá árinu 1981 til ársins 2009 höfðu 183 einstaklingar á aldrinum 15 – 24 ára 

tekið eigið líf og þar af voru 168 karlmenn (Hagstofan, 2016). Á síðu 

Landlæknis kemur fram að tíðni sjálfsvíga sé töluvert hærri á Íslandi miðað við 

hin Norðurlöndin, eða um 12,8 sjálfsvíg á hverja 100.000 íbúa og þá eru 

karlmenn í meirihluta (Embætti Landlæknis, 2007). 

Áhættuhegðun 

Áhættuhegðun er frekar algeng meðal þolenda kynferðisofbeldis og verður 

rætt um hana og síðan um sjálfsvígshneigðina. Í rannsókn Vaillancourt-Morel 

o.fl. (2015) kemur fram að þeir einstaklingar sem áttu sögu um 
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kynferðisofbeldi höfðu tilhneigingu til þess að fara öfganna á milli er varðar 

kynhegðun og kynlíf. Annað hvort felur það í sér forðun frá eða mikla sækni í 

kynlíf. Þetta stemmir við kerfisbundna yfirlitsgrein og safngreiningu Abajobir, 

Kisely, Maravilla, Williams og Najman (2017) en greining þeirra sýndi að 

áhættusöm kynferðisleg hegðun væri 1,59 sinnum líklegri hjá fullorðnum 

einstaklingum sem hafa sögu um kynferðisofbeldi en hjá þeim sem ekki hefðu 

slíka sögu. 

Zhu o.fl. (2015) könnuðu tengsl milli kynferðisofbeldis í æsku og 

áhættuhegðunar tengda heilsu á unglings- og ungfullorðinsárum. Þátttakendur 

voru alls 4.354 frá aldrinum 15 til 24 ára af báðum kynjum. Helstu niðurstöður 

sýna að þeir sem hafa sögu um kynferðisofbeldi eru líklegri til að glíma við 

áfengisvanda, spilafíkn og sjálfsvígshugsanir. Einnig sýna niðurstöður að 

karlar sem urðu fyrir kynferðisofbeldi fyrir 14 ára aldur eru líklegri til að 

reykja, lenda í slagsmálum og gera tilraunir til sjálfsvígs. Í rannsókn 

Sigurdardottir, Halldorsdottir og Bender (2014) kemur fram að karlkyns 

þolendur séu áhættusæknari og sumir karlkyns þátttakendur sögðust vera 

heppnir að vera á lífi. 

Sjálfsvígshneigð 

Í grein Turecki og Brent (2016) kemur fram að sjálfsvíg séu lýðheilsuvandamál 

um allan heim. Sjálfsvígshneigð er ólík milli kynja, aldurshópa og 

landfræðilegrar stöðu en ólík tengsl við áhættuþætti benda til þess að 

sjúkdómafræðin á bakvið sjálfsvígshneigð sé nokkuð einsleit. Þó það sé ekkert 

reiknirit sem getur spáð fyrir um sjálfsvíg er mikilvægt að viðurkenna og skilja 

klíníska, sálfræðilega, félagsfræðilega og líffræðilega þætti til að sjá aukna 

áhættu hjá einstaklingum og þannig aðstoðað við að finna réttu meðferðina. 

Sálfræðimeðferð, lyfjameðferð og taugafræðileg meðferð (e. 

neuromodulatory) við geðrænum vandamálum getur komið í veg fyrir 

sjálfsvígshneigð. Einnig er mikilvægt að geðheilbrigðisstarfsfólk fylgi eftir 

einstaklingum sem gert hafa tilraun til sjálfsvígs reglulega að meðferð lokinni 

því slíkt getur komið í veg fyrir frekari sjálfsvígstilraunir í framtíðinni (Turecki 

og Brent, 2016). 

Þótt fræðin sýni tengsl milli vanrækslu í æsku og sjálfsvígshugsana hafa 

fáar rannsóknir skoðað framskyggni þessara tengsla. Í rannsókn frá árinu 2017 

voru þessi tengsl skoðuð meðal 682 ungmenna yfir þriggja ára tímabil. 

Endurteknar mælingar á sjálfsvígshugsunum, tilfinningalegri vanrækslu og 
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alvarlegum þunglyndiseinkennum voru skoðuð í fjölbylgju 

stefnugreiningarlíkani (e. multi-wave path analysis models). Helstu 

niðurstöður benda til þess að tilfinningaleg vanræksla í æsku auki verulega 

líkur á sjálfsvígshugsunum þótt höfð sé stjórn á breytum eins og aldri, 

sjálfsvígshugsunum fyrir þetta ákveðna tímabil, kyn og þunglyndiseinkennum. 

Fyrri rannsóknir hafa einblínt á tilfinningalega vanrækslu á einu tímabili en 

þessi rannsókn tekur fleiri tímabil og gefur sterkar vísbendingar um 

sjálfsvígshugsanir ungmenna (Miller o.fl., 2017).  

Fjölmargar rannsóknir sýna að alvarleg atvik í æsku geti ýtt undir 

sjálfsvígshugsanir á unglingsárum en færri rannsóknir hafa einblínt á 

sjálfsvígshugsanir á miðjum aldri. Tilgáta Stansfeld o.fl. (2017) var sú að 

alvarleg atvik í æsku hefðu forspárgildi fyrir sjálfsvígshugsunum um miðjan 

aldur og var þetta að hluta til miðlað af innri og ytri röskunum á unglingsárum. 

Þátttakendur voru konur og karlar á aldrinum 45 ára (n=9.377) sem tekið var 

úr gagnagrunni UK 1958 British Birth Cohort Study, en aldursviðmið 

alvarlegra atvika í æsku voru 7, 11 og 16 ára. Sjálfsvígshugsanir á miðjum aldri 

voru metnar með undirskala Revised Clinical Interview Schedule. Innri og ytri 

raskanir voru metnar á Rutter skalanum miðað við 16 ára aldur. Á 

fullorðinsárum voru þættir eins og skilnaður, atvinnuleysi og áfengisfíkn 

mældir. Niðurstöður sýndu að veikindi á heimili, fjarvera foreldra, innlögn á 

stofnanir, skilnaður foreldra, ásamt líkamlegu og/eða kynferðislegu ofbeldi, 

hefðu sterkt forspárgildi fyrir sjálfsvígshugsunum á miðjum aldri (Stansfeld 

o.fl., 2017). 

Easton, Renner og O´Leary (2013) skoðuðu samband milli alvarleika 

ofbeldis, geðheilsu, karlmennskuímyndar og nýlegrar tilraunar til sjálfsvígs 

meðal karla með sögu um kynferðisofbeldi í æsku. Notast var við 

þversniðsrannsókn með hentugleikaúrtaki og voru þátttakendur 487 karlar á 

aldrinum 19-84 ára (m=50,4 ár). Gögnum var safnað með sjálfsmatskvörðum. 

Niðurstöður sýna að þátttakendur voru líklegri til að hafa gert tilraun til 

sjálfsvígs á liðnu ári eftir því sem tíðni atvika var hærri og meiri líkamlegu afli 

hafði verið beitt. Vert er að nefna að hjá þeim sem miklu líkamlegu afli var 

beitt meðan kynferðisofbeldið átti sér stað jukust líkur á sjálfsvígstilraunum á 

liðnu ári um 200%. Því hærri sem tíðnin var jukust líkurnar um 75%. Þar að 

auki voru einkenni þunglyndis og samræmi við karlmennskuímynd mjög sterk 

og voru þeir 230% líklegri til þess að hafa gert tilraun til sjálfsvígs. 

Rannsakendur nefna að til þess að bæta geðheilbrigðisþjónustu fyrir karla með 
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sögu um kynferðisofbeldi þurfi heilbrigðisstarfsfólk að hafa í huga alvarleika 

kynferðisofbeldis, núverandi geðheilsu ásamt því að taka tillit til 

karlmennskuímyndar. Þessi þættir ættu allir að vera með þegar kemur að því 

að meta og skipuleggja meðferð fyrir þennan hóp (Easton o.fl., 2013). 

Lopez-Castroman o.fl. (2013) taka einnig fram að taka verði tillit til aldurs 

þolenda þegar kynferðisofbeldið byrjar en þeir rannsökuðu algengi 

sjálfsvígstilrauna hjá fólki með sögu um kynferðisofbeldi. Þátttakendur voru 

103 fullorðnir einstaklingar en helstu niðurstöður þeirra sýna að því fyrr sem 

kynferðisofbeldið byrjar því fyrr sýnir þolandinn sjálfsvígshegðun, og 

sjálfsvígstilraunir verða fleiri. Einnig kemur í ljós að þeir sem eru greindir með 

persónuleikaröskun eru líklegri til að gera fleiri tilraunir til sjálfsvígs (Lopez-

Castroman o.fl., 2013). 

Í megindlegri rannsókn Harford, Yi og Grant (2014) var tilgangurinn að 

skoða tengsl milli líkamlegs, tilfinningalegs og/eða kynferðislegs ofbeldis í 

æsku og sjálfsskaðandi hegðunar (sjálfsvígstilraunar) og ýgi í garð annarra (e. 

interpersonal aggression). Þátttakendur voru 34.653 á aldrinum 18 ára og eldri. 

Algengi líkamlegs ofbeldis var 4,60%, tilfinningalegt ofbeldi var 7,83% og 

10,20% með kynferðisofbeldi. Um það bil 18% greindu frá einhvers konar 

ofbeldishegðun í þessum flokkum: 13,37% sýndu ýgi í garð annarra, 2,64% 

höfðu gert tilraun til sjálfsvígs og 1,85% sýndu ýgi í garð annarra ásamt 

sjálfsvígstilrauna. Ofbeldi í æsku, hvort sem það er líkamlegt, tilfinningalegt 

eða kynferðislegt, jók líkur á sjálfsskaðandi hegðun og ýgi í garð annarra 

(Harford o.fl., 2014). Þetta stemmir við safngreiningu Devries o.fl. (2014) en 

þær einblíndu á tengsl milli kynferðisofbeldis í æsku og sjálfsvígshegðunar. 

Notast var við gögn úr sjö langtímarannsóknum og tveimur tvíbura 

rannsóknum. Helstu niðurstöður sýna að sterk tengsl voru á milli 

kynferðisofbeldis í æsku og sjálfsvígstilrauna þegar tekið hafði verið tillit til 

mismunandi bakgrunns en tengsl yfir lengri tíma voru ekki nægilega skýr. 

Rannsakendur telja mikilvægt að útbúa forvarnir sem taka inn í myndina 

hverjir það eru sem beita ofbeldi gegn börnum, ásamt íhlutun fyrir fólk með 

sjálfsvígshugsanir með tilliti til sögu um ofbeldi (Devries o.fl., 2014). 

Í kerfisbundinni yfirlitsgrein Hunt, Wilson, Caputi, Woodward og Wilson 

(2017) voru einkenni sjálfsvígshugsana og -tilrauna meðal karlkyns þolenda 

rannsökuð. Helstu niðurstöður sýna að einkennin fyrir sjálfsvígshugsunum 

voru: félagsleg einangrun, reiði og erfiðleikar við að leysa úr vandamálum. 

Einkennin fyrir yfirvofandi sjálfsvígstilraun voru: að tilkynna sjálfsvígstilraun, 
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ró, orkuleysi, vonleysi, áhættuhegðun og að líta út fyrir að vera í sátt (e. at 

peace). Í lokin voru einkennin fyrir undanfara dauða af völdum sjálfsvígs 

skoðuð og voru þau: örvænting, gremja varðandi óleyst vandamál, hjálparleysi, 

upplifa sig sem einskis virði, tilkynna yfirvofandi sjálfsvíg og þykjast vera 

jákvæður (Hunt o.fl., 2017). 

Hvers kyns ofbeldi eða vanræksla í æsku eykur líkur á sjálfsvígshegðun en 

samkvæmt safngreiningu Liu o.fl. (2017) kemur fram að tilfinningalegt ofbeldi 

hafi sterkasta forspárgildið fyrir sjálfsvígshegðun og að sterk tengsl séu á milli 

ofbeldis í æsku og sjálfsvígstilrauna. Þunglyndi og áfallastreituröskun er 

sterkur áhrifaþáttur hjá þeim sem glíma við sjálfsvígshugsanir en kvíði, 

vímuefnamisnotkun og kynferðisofbeldi hafa sterk tengsl við 

sjálfsvígstilraunir (May og Klonsky, 2016). Stemmir þetta við rannsókn Bahk, 

Jang, Choi og Lee (2017) en niðurstöður þeirra sýna einnig að kynferðisofbeldi 

í æsku sé eina illa meðferðin sem hafi beint samband við sjálfsvígshugsanir. 

Skynjun á félagslegum stuðningi er mikilvægur þáttur hjá þolendum áfalla í 

æsku og telja rannsakendur mikilvægt að einblína á kvíðaeinkenni og reyna að 

auka félagslegan stuðning. 

Í yfirlitsgrein Klonsky, May og Saffer (2016) kemur fram að 

sjálfsvígshegðun sé helsta orsök dauðsfalla og fötlunar í heiminum. Með 

nýlegri þróun í sjálfsvígskenningum og rannsóknum gefur það von um aukna 

þekkingu og forvarnir en helstu lykilatriðin eru þrjú. Fyrsta er: frá hugsun yfir 

í framkvæmd (e. the ideation-to-action framework) sem felur í sér þróun 

sjálfsvígshugsana og svo þróun frá sjálfsvígshugsun yfir í tilraun. Hugsun og 

tilraun er sitt hvort fyrirbærið með sínar eigin útskýringar og vísbendingar. 

Annað lykilatriðið er fjölgun rannsókna á þessu sviði sem gera greinarmun á 

sjálfsvígshugsunum annars vegar og sjálfsvígstilraunum hins vegar. Þriðja 

lykilatriðið er fjölgun kenninga sem eiga við hugsun yfir í framkvæmd. 

Höfundar nefna að það sé ákveðið bil í rannsóknum og kenningum, er varðar 

þessi fyrirbæri, til þess að auka þekkingu enn frekar. Þetta bil takmarkar 

skilning á þessu sviði og getuna til að sporna við sjálfsvígum, því þykir 

nauðsynlegt að framkvæma enn ítarlegri rannsóknir á komandi árum (Klonsky 

o.fl., 2016).  

Franklin o.fl. (2017) nefna einnig mikilvægi þess að framkvæma frekari 

rannsóknir á þessu sviði en í safngreiningu þeirra var farið yfir 365 rannsóknir 

50 ár aftur í tímann til að meta áhættuþætti er varðar sjálfsvígshugsanir og -

hegðun. Niðurstöður sýna að engin af þessum rannsóknum sýndu áberandi 
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forspárgildi sjálfsvígs, ásamt því að áhættuþættir fyrir sjálfsvígshugsunum og 

-hegðun eru veikir og ónákvæmir. 

 

 

Afleiðingar kynferðisofbeldis 

Kynferðisofbeldi í æsku er áfall sem getur haft gríðarleg áhrif á drengi/karla 

og getur grafið undan andlegri heilsu á fullorðinsárum og út allt lífið. Þrátt fyrir 

mikilvægi málefnisins eru þó afar fáar rannsóknir til sem skoða langtíma áhrif 

kynferðisofbeldis í æsku á andlega heilsu karla á miðjum aldri og upp úr. 

Flestar rannsóknir sem byggjast á reynslu (e. emperical studies) 

kynferðisofbeldis í æsku hafa verið á konum eða notast við ólíkindaúrtök (e. 

non-probability samples) og úrtök af ungmennum og ungfullorðnum með 

ófullnægjandi stjórn á breytum. Rannsókn Easton og Kong (2017) byggir á 

kenningu um flókin áföll (e. complex trauma theory) og skoðaði a) áhrif 

kynferðisofbeldis í æsku á andlega heilsu (einkenni þunglyndis, alvarleika 

líkamlegra einkenna og fjandsemi) og b) miðlandi áhrif neikvæðra atburða í 

æsku og karlmennskuímyndar á sambandið milli þessarar reynslu og geðræns 

vanda. Um er að ræða langtímarannsókn byggða á gögnum Wisconsin 

langtímarannsóknarinnar. Niðurstöður sýna jákvæð tengsl á milli 

kynferðisofbeldis í æsku og þunglyndiseinkenna, líkamlegra einkenna og 

aukinnar fjandsemi. Rannsakendur benda á mikilvægi þess að framkvæma 

frekari langtímarannsóknir á þessu sviði, bera saman konur og karla og skoða 

verndandi þætti eins og félagslegan stuðning (Easton og Kong, 2017). 

Þunglyndi og kvíði 

Fjölmargar rannsóknir sýna aftur og aftur hversu sterk tengsl eru á milli 

ýmissra birtingamynda ofbeldis í æsku, þunglyndis og kvíða (Alaggia og 

Mishna, 2013; Easton o.fl., 2013; Easton og Kong, 2017). Þunglyndi er meira 

en bara að vera sorgmæddur. Einstaklingar með þunglyndi upplifa oft 

minnkandi áhuga og ánægju af hversdagslegum athöfnum, þyngdartap eða -

aukningu, svefnleysi eða óvenju mikinn svefn, minni orku, einbeitingaskort, 

upplifa sig einskis virði eða hafa mikið samviskubit og sjálfsvígshugsanir. 

Þunglyndi er talið vera ein algengasta geðröskunin (American Psychological 

Assoiciation, 2017-b).  Í alvarlegum tilfellum geta einstaklingar misst samband 
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við raunveruleikann og upplifað ranghugmyndir eða ofskynjanir (sjá, heyra 

eða finna eitthvað sem er ekki til staðar). Þessar ranghugmyndir og ofskynjanir 

eru oftast neikvæðar. Þunglyndir einstaklingar geta einnig glímt við þá 

ranghugmynd að þeir hafi gert eitthvað rangt, syndgað og að verið sé að refsa 

þeim. Þunglyndi tekur á sig mismunandi form en til að einstaklingur fái 

greiningu með alvarlegt þunglyndi (e. severe depression) þurfa minnst 4 

einkenni að hafa verið til staðar í minnst tvær vikur ásamt minnkandi áhuga á 

daglegum athöfnum (Nolen-Hoeksema, 2014). 

Almenn kvíðaröskun (e. generalized anxiety disorder) einkennist af 

óhóflegum og óviðunandi áhyggjum sem eru viðvarandi og afmarkast ekki af 

ákveðnum aðstæðum. Einstaklingar sem þjást af kvíðaröskun hafa líkamleg 

kvíðaeinkenni eins og öran hjartslátt og skjálfta en sálræn einkenni geta m.a. 

verið eirðarleysi, þreyta, einbeitingaskortur, pirringur og svefnvandamál. Þessi 

röskun er afar algeng og getur verið mjög lamandi fyrir þá sem þjást af þessari 

röskun en kvíði helst oft í hendur við þunglyndi (Lader, 2015). Oft eru 

áhyggjurnar meiri þegar fólk er í næði eins og á háttatíma eða þegar fólk reynir 

að slaka á. Áhyggjurnar verða svo meiri og meiri og hver hugsun verður verri 

en sú fyrri og koll af kolli. Konur eru líklegri en karlar til að glíma við 

kvíðaröskun en almennt mælast um 4% einstaklingar yfir árs tímabil með 

kvíðaröskun á Íslandi. Talan hljómar lág en erfitt getur verið að greina þetta 

þar sem margir leita til læknis vegna líkamlegra kvilla eins og þreytu, 

vöðvabólgu og svefntruflana. Fólk horfir meira á líkamlegu einkennin en þau 

andlegu og því getur kvíðaröskun verið vangreind. Áætlað er að um þrettán 

þúsund Íslendingar séu haldnir þessum vanda. Um það bil helmingur þeirra 

sem glíma við almennra kvíðaröskun eru einnig haldnir þunglyndi og/eða 

annarri kvíðaröskun, s.s. félagsfælni eða ofsakvíða (Kvíðameðferðarstöðin, 

e.d.-a). 

Í kerfisbundinni yfirlitsgrein og safngreiningu (e. meta-analysis) Lindert 

o.fl. (2014) var tilgangurinn að kanna hvort þunglyndi og kvíði á 

fullorðinsárum gætu verið afleiðingar af líkamlegu og/eða kynferðislegu 

ofbeldi í æsku. Skoðaðar voru rannsóknir og gögn frá árunum 2002 til ársins 

2012 en teknar voru rannsóknir og greinar sem fjölluðu um ofbeldi hjá 16 ára 

og yngri og svo þunglyndi og kvíða eftir 16 ára aldur. Samtals voru þetta 19 

rannsóknir með 115.579 þátttakendum þar sem þunglyndi og kvíði var metið. 

Helstu niðurstöður sýna sterk tengsl milli líkamlegs og kynferðislegs ofbeldis 

í æsku og þess að þróa með sér kvíða og þunglyndi á fullorðinsárum. Þó er 
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fylgnin meiri milli kynferðisofbeldis og kvíða/þunglyndis heldur en líkamlegs 

ofbeldis. Streita var einnig áberandi þáttur hjá þolendum líkamlegs og 

kynferðislegs ofbeldis (Lindert o.fl., 2014). 

Hovens, Giltay, Spinhoven, van Hemert og Penninx (2015) framkvæmdu 

langtímarannsókn til að skoða áhrif atburða (e. childhood life events) og áfalla 

í æsku á upphaf (e. onset) þunglyndis og kvíða. Tímabilið var tvö ár og í 

grunnmælingu voru geðraskanir ekki til staðar hjá þátttakendum. Alls voru 

þátttakendur 1.167 á aldrinum 18 til 65 ára sem metnir voru frá árunum 2004-

2007. Áföll í æsku voru metin á grunnlínu með hálfstöðluðum viðtölum og The 

Composite International Diagnostic Interview, byggt á DSM-IV, var notað til 

að meta fyrstu greiningu eða endurteknar greiningar á þunglyndis- og 

kvíðaröskunum. Alls 172 þátttakendur (14,7%) greindu frá að minnsta kosti 

einum atburði í æsku sem hafði mikil áhrif á þá, eins og skilnaður foreldra eða 

dauðsfall innan fjölskyldunnar. Fjögurhundruð og tólf (35,3%) greindu frá 

einhverjum áföllum í æsku, eins og andlegt eða líkamlegt ofbeldi. Við tveggja 

ára eftirfylgni höfðu 19,4% þróað með sé nýjar eða endurteknar þunglyndis- 

og/eða kvíðaraskanir. Helstu niðurstöður leiddu í ljós að erfiðir atburðir í æsku 

gáfu ekki vísbendingar um slíkar raskanir en tilfinningaleg og andleg 

vanræksla, ásamt líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi höfðu forspárgildi fyrir 

þunglyndis- og kvíðaraskanir (Hovens o.fl., 2015). 

Fergusson, McLeod og Horwood (2013) skoðuðu áhrif kynferðisofbeldis í 

æsku á mótun og þróun á fullorðinsárum. Um er að ræða langtímarannsókn 

sem spannaði yfir 30 ára tímabil og sýna helstu niðurstöður að sterk tengsl eru 

á milli kynferðisofbeldis í æsku og alvarlegs þunglyndis, kvíðaröskunar, 

sjálfsvígshugsana og -tilrauna, ásamt áfengis- og vímuefnavandamála. Einnig 

sýna niðurstöður að einstaklingar með slíka sögu byrjuðu fyrr að stunda kynlíf, 

áttu fleiri rekkjunauta og glímdu við fleiri líkamleg vandamál (Fergusson o.fl., 

2013). 

Li, D‘Arcy og Meng (2016) fóru í gegnum kerfisbundnar yfirlitsgreinar og 

safngreiningar frá árunum 1990 til ársins 2014 með þeim tilgangi að skoða 

hvort ofbeldi í æsku myndi auka líkur á þunglyndi og kvíða á fullorðinsárum. 

Niðurstöðurnar sýna sterk tengsl milli ofbeldis í æsku og þunglyndis og kvíða 

á fullorðinsárunum. Rannsakendur nefna að þessi greining ýti undir mikilvægi 

þess að lagaumhverfið, ásamt heilsu- og félagslegri þjónustu, komi í veg fyrir 

illa meðferð barna, ásamt rannsóknum sem skoða þá þætti sem gera lítið úr 
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áhrifum illrar meðferðar í æsku á geðheilbrigði á fullorðinsárum (Li, D‘Arcy 

og Meng, 2016). 

Áfallastreituröskun  

Áfall verður þegar barn eða ungmenni upplifa erfið atvik sem hafa alvarleg 

áhrif á tilfinningalegt og líkamlegt ástand þeirra. Þessi atvik geta verið frá mjög 

alvarlegum atburðum eins og stríði, hryðjuverki og náttúruhamförum yfir í 

heimilisofbeldi, vanrækslu og líkamlegt eða kynferðisofbeldi (The National 

Child Traumatic Stress Network, 2003). Hafa ber í huga að birtingamynd áfalla 

er misjöfn meðal barna og fer hún m.a. eftir þroskastigi, umhverfisþáttum og 

fjölskylduaðstæðum. Því er talið mikilvægt að gera greinarmun á áhrifum 

áfalla á börn eftir aldri þar sem þau geta verið ólík eftir því hvort barnið sé á 

leikskólaaldri, grunnskólaaldri eða unglingsaldri. Með því að fylgjast með út 

frá þroska sjónarhorni er hægt að vera meðvitaður um hvaða hegðun kemur 

fram og hvers konar stuðningur er bestur fyrir hvern aldursflokk. Mjög ung 

börn eru sérstaklega viðkvæm fyrir áföllum þar sem þau eru enn að öðlast þá 

færni hvernig bregðast eigi við breytingum í umhverfi. Grunnskólabörn 

bregðast við áföllum á mismunandi hátt og getur birtingamynd þess verið að 

fara aftur í þroska, erfiðleikar með svefn, martraðir og ýmsar áhyggjur. Einnig 

eru börn á grunnskólaaldri líklegri en mjög ung börn að endurupplifa áfallið, 

upplifa skömm og sektarkennd (National Center for Mental Health Promotion 

and Youth Violence Prevention, e.d.). 

Áfallastreituröskun (e. post-traumatic stress disorder) er streita af völdum 

sálræns áfalls, en það er þegar einstaklingur hefur orðið fyrir áfalli þar sem 

hann upplifði, varð vitni að eða stóð andspænis atburði þar sem raunveruleg 

hætta eða ógn stafaði. Einstaklingurinn getur meðal annars endurupplifað 

atburðinn í sífellu í gegnum martraðir, endurlit (e. flashbacks) og ágengar 

minningar (e. intrusive memories). Einnig getur hann farið að forðast öll áreiti 

tengd atburðinum og þróað með sér kvíða sem ekki var til staðar fyrir atburðinn 

og er það mikill að lífsgæði einstaklingsins rýrna (American Psychiatric 

Association, 2013; American Psychological Association, 2017-c). 

Einstaklingar sem glíma við áfallastreituröskun geta fundið fyrir líkamlegri 

spennu, svefntruflunum, pirringi eða reiði, erfiðleikum með einbeitingu, að 

vera sífellt á varðbergi og þeim bregður auðveldlega. Einnig eiga þeir það til 

að einangra sig frá öðrum og eiga erfitt með að sjá bjarta framtíð. Þeir sem 
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þjást af áfallastreituröskun geta þróað með sér þunglyndi og misnotkun 

vímugjafa (Kvíðameðferðarstöðin, e.d.-b). 

Margar rannsóknir hafa sýnt að áfallastreituröskun er ein af fjölmörgum 

afleiðingum kynferðisofbeldis í æsku (Alaggia og Mishna, 2014; May og 

Klonsky, 2016; Steine o.fl., 2017). Í rannsókn Gauthier-Duchesne, Hébert og 

Daspe (2017) var tilgangurinn að kanna hvort kyn væri forspárgildi um 

áfallastreituröskun og ytri hegðunarvandamál hjá börnum sem höfðu orðið 

fyrir kynferðisofbeldi. Alls tóku 447 börn á aldrinum 6-12 ára, sem öll voru 

þolendur kynferðisofbeldis, þátt í rannsókninni en þar af voru 319 stelpur og 

128 strákar. Niðurstöður þeirra sýna að kvenkyn spáði fremur fyrir 

áfallastreituröskun á meðan karlkyn spáði frekar um ytri hegðunarvandamál. 

Þó voru tengsl milli karlkyns og alvarleika ofbeldisins sem hafði sterkt 

forspárgildi um áfallastreituröskun. Kynferði hafði ekki áhrif á hver tengsl 

barnsins voru við þann sem á því braut eða upplifun barnsins á sektarkennd. 

Sektarkennd hafði forspárgildi um einkenni áfallastreituröskunar og ytri 

hegðunarvandamála og nefna rannsakendur mikilvægi þess að skoða 

sérstaklega sektarkennd þegar um er að ræða börn sem þolendur 

kynferðisofbeldis (Gauthier-Duchesne o.fl., 2017). 

Líkamleg einkenni 

Á síðastliðnum árum hafa sífellt fleiri rannsóknir sýnt fram á tengsl milli 

andlegra áfalla og líkamlegra einkenna. Áföll í æsku, eins og vanræksla, 

andlegt, líkamlegt eða kynferðislegt ofbeldi, hafa áhrif á ónæmiskerfið sem 

getur haft ýmsar afleiðingar síðar meir. Einstaklingar sem hafa upplifað ofbeldi 

í æsku, ásamt mikilli streitu snemma á lífsleiðinni, hafa lakara ónæmiskerfi og 

eru viðkvæmari fyrir streitu (Fagundes, Glaser, Kiercolt-Glaser, 2013). 

Afari o.fl. (2014) gerðu safngreiningu og kerfisbundna yfirlitsgrein til að 

skoða samband milli sálræns áfalls, áfallastreituröskunar og sálvefrænna 

einkenna (e. functional somatic syndrome). Sálvefræn einkenni eru flokkuð 

sem: vefjagigt, langvinnir og útbreiddir verkir, langvinn síþreyta, kjálkakvillar 

(e. tempromandibular disorder) og bólgusjúkdómar í meltingafærum (e. 

irritable bowel syndrome). Farið var yfir 71 rannsókn þar sem könnuð voru 

tengsl líkamlegra einkenna og áfalla á borð við sálfræðilega og tilfinningalega 

vanrækslu ásamt kynferðislegu og líkamlegt ofbeldi í æsku eða á 

fullorðinsárum. Niðurstöður greiningarinnar sýna að þeir einstaklingar sem 

verða fyrir áföllum eru 2,7 sinnum líklegri til að upplifa sálvefræn einkenni en 
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aðrir. Samband milli líkamlegs eða kynferðislegs ofbeldis og 

áfallastreituröskunar var nokkuð sterkt en rannsakendur telja mikilvægt að 

framkvæmdar verði framsýnar rannsóknir á þessu sviði (Afari o.fl., 2014). 

Í rannsókn Bonvanie, van Gils og Janssens frá árinu 2015 var tilgangurinn 

að skoða áhrif kynferðisofbeldis í æsku og óútskýrðra líkamlegra einkenna, 

eða sálvefrænna einkenna, á fullorðinsárum. Tilgáta rannsóknarinnar var að 

kynferðisofbeldi í æsku hefði sterkt forspárgildi sálvefrænna einkenna á 

fullorðinsárum og að þunglyndi og kvíði ýttu undir þessi einkenni. Þar að auki 

var tilgáta um að meiri alvarleiki ofbeldis hefði tengsl við 

meltingafæratruflanir sálvefrænna einkenna. Farið var yfir Tracking 

Adolescents Individual Lives Survey (TRAILS) á almennu þýði (e. general 

population cohort) sem hófst árið 2001. Í þessari rannsókn voru þátttakendur 

alls 1.680 og með eftirfylgni í 8 ár. Helstu niðurstöður sýna að kynferðisofbeldi 

í æsku eykur líkur á sálvefrænum einkennum og að þunglyndi og kvíði eykur 

enn frekar á þessi einkenni, en truflun í meltingafærum eru ekki meiri en önnur 

sálvefræn einkenni (Bonvanie o.fl., 2015). Park o.fl. (2016) telja hinsvegar að 

sterkt samband sé á milli alvarlegra atvika í æsku og meltingatruflana og 

bólgusjúkdóma í meltingafærum. Notast var við ACE rannsókn, eða Adverse 

Childhood Experience, ásamt ETI-SR sem er Early Trauma Inventory Self 

Report-Short form en þá svara þátttakendur sjálfir án ákveðinna 

svarmöguleika. Telja rannsakendur ACE rannsóknina afar hentuga til að meta 

algengi alvarlegra atvika í æsku og fylgni þess við alvarleika einkenna af þessu 

tagi (Bonvanie o.fl., 2015). 

Tilgangur rannsóknar Afifi o.fl. (2016) var að kanna tengsl milli ýmissa 

birtingamynda ofbeldis í æsku og líkamlegrar heilsu á fullorðinsárum. Gögn 

voru tekin frá Canadian Community Health Survey-Mental Health (n=23.395) 

og voru þátttakendur 18 ára og eldri. Metið var líkamlegt og kynferðislegt 

ofbeldi ásamt því að verða vitni að ofbeldi í nánum samböndum og hvernig 

upplifun var á eigin heilsu, ásamt greiningu frá lækni um líkamlegt ástand. 

Helstu niðurstöður sýna að tengsl eru á milli ofbeldis í æsku og liðagigtar, 

bakverkja, hás blóðþrýstings, mígrenis, langvinnrar berkjubólgu, 

lungnasjúkdóma, heilablóðfalls, meltingafærasjúkdóma, krabbameins og 

langvinnrar síþreytu á fullorðinsárum. Þegar önnur geðræn heilsa og líkamlegt 

ástand var stillt af, kom í ljós sérstaklega sterk fylgni á milli kynferðisofbeldis 

í æsku og bakverkja, meltingafærasjúkdóma og mígrenis á fullorðinsárum. 

Með þessar niðurstöður að leiðarljósi er mikilvægt að hafa í huga líkamlega 
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heilsu þolenda þegar kemur að heilbrigðiskerfinu og meðhöndlun þessa hóps 

(Afifi o.fl., 2016).  

Í tilviksrannsókn (e. case study) Sigurdardottir og Halldorsdottir (2018) 

kemur í ljós að kynferðisofbeldi í æsku hefur víðtæk áhrif á andlega og 

líkamlega heilsu þátttakanda og má þar nefna endurteknar sýkingar í kvið og 

móðurlífi, langvinna verkja, þar á meðal bakverkir, svefnörðugleika, 

meltingarfæravandamál, vefjagigt, stoðkerfisvandamál og fleira.  

Að segja frá 

Tilgangur rannsóknar Gagnier og Collin-Vézina (2016) var að skoða 

fjölbreytnina sem felst í því ferli að segja frá kynferðisofbeldi hjá karlkyns 

þolendum. Að segja frá slíkri reynslu er erfitt og flókið ferli fyrir bæði kynin 

en karlmennskuímyndir og staðalímyndir hafa skapað þannig umhverfi fyrir 

karla að þeir eiga erfiðara með að segja frá en konur. Tekin voru símaviðtöl 

við 17 fullorðna karla með sögu um kynferðisofbeldi í æsku. 

Rannsóknaraðferðin var blanda af fyrirbærafræðilegri aðferð og túlkandi 

greiningu. Niðurstöður sýna að meirihluti þátttakenda biðu með að segja frá 

ofbeldinu fram á fullorðinsár og helsta ástæða þess var neikvæð staðalímynd. 

Karlarnir upplifðu að samfélagið einblíndi á karlmennskuímyndir og 

neikvæðar staðalímyndir sem gerði þeim erfitt fyrir að segja frá. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við fyrri rannsóknir á þessu sviði (Gagnier og 

Collin-Vélinza, 2016).  

Í rannsókn Alaggia og Mishna (2014) kom í ljós að karlkyns þolendur eiga 

erfitt með að segja frá, meðal annars vegna þess að þeir eiga erfitt með að líta 

á sig sem fórnarlömb, sérstaklega þegar kemur að kynferðisofbeldi. Tengja má 

þessa erfiðleika við það samfélagslega viðhorf að kynferðisofbeldi sé sjaldnast 

beint að drengjum og flækjast málin enn frekar við tabú um þegar þolendur og 

gerendur eru af sama kyni. Enn fremur mæta karlar, sem segja frá ofbeldinu, 

vantrú og lítillækkun. Af sömu ástæðum eru karlar mun seinni að segja frá og 

því aukast líkurnar á að ofbeldið vari lengur, eða yfir lengri tíma og að þeir 

munu aldrei segja frá (Alaggia og Mishna, 2014). Í þversniðsrannsókn Easton 

(2013) kemur einnig fram að þeir sem voru eldri þegar misnotkunin átti sér 

stað eða voru misnotaðir af nánum ættingja voru líklegri til að segja seinna frá. 

Flestir þeirra sem höfðu sagt frá upplifðu skort á tilfinningalegum og verndandi 

stuðningi (Easton (2013). 
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Þrátt fyrir að aukin vitundarvakning hafi orðið um kynferðisofbeldi gegn 

drengjum virðist það taka karla lengur að segja frá en konum og lítið er vitað 

um hvaða þættir það eru sem hindrar þá í að segja frá. Easton, Saltzman og 

Willis (2014) studdust við gögn úr annarri rannsókn með innihaldsgreiningu 

þar sem úrtakið voru karlar með sögu um kynferðisofbeldi (n=460). 

Tilgangurinn var að kanna hvaða þættir það væru sem hindruðu karla að segja 

frá. Helstu niðurstöður eru samhljóma ofangreindum rannsóknum en þær 

sýndu að helstu hindranirnar voru karlmennskuímyndir, takmörkuð úrræði og 

vantraust. Tener og Murphy (2015) fengu einnig sambærilegar niðurstöður í 

yfirlitsgrein sinni en þar kemur fram að skömm, sektarkennd og sjálfsásökun 

hindri karla að segja frá, ásamt því að sumir séu ekki vissir um að minningarnar 

séu réttar og hvort þá atburðurinn hafi átt sér stað.  

Samkvæmt nýjustu rannsóknum geta skömm og sektarkennd verið 

afleiðingar af hvers kyns áfalli. Aakvaag o.fl. (2016) framkvæmdu rannsókn í 

Noregi þar sem þátttakendur voru 2.437 konur og 2.092 karlar og var 

meðalaldur 44,4 ár. Skoðað var kynferðisleg misnotkun í æsku, nauðgun í 

æsku eða á fullorðins árum, alvarlegt ofbeldi frá eða á milli maka ásamt vægara 

ofbeldi eða áfalli án ofbeldis. Helstu niðurstöður sýna sterk tengsl milli 

alvarlegs ofbeldis og áfallatengdrar skammar og sektarkenndar. Báðar þessar 

tilfinningar eru tengdar við geðheilsuvanda og taka rannsakendur fram 

mikilvægi þess að klínískir sérfræðingar séu meðvitaðir um þessa miklu 

skömm og sektarkennd sem þolendur áfalla upplifa (Aakvaag o.fl., 2016). 

Þegar talað er um karlmennsku og karlmennskuímynd er iðulega fyrsta 

orðið sem kemur upp í hugann: sterkur. Skilgreiningin á orðinu karlmennska 

einkennist af eiginleikum sem tileinkaðir hafa verið karlmönnum, eins og ýgi 

(e. aggressiveness), styrkur og áræðni (Masculine, 2017). 

Karlmennskan er mjög sterk í flestum samfélögum en er þó mismunandi 

eftir menningu. Margir karlar eru aldir þannig upp að þeir eigi ekki að sýna 

tilfinningar og ekki gráta en það er ekki einungis uppeldið, heldur samfélagið 

í heild sinni. Þetta sést glögglega á internetinu, auglýsingum, þáttum og 

bíómyndum; karlinn er sá sem er sterkur, er hetjan sem bjargar, sem huggar en 

sjaldnast sá sem grætur eða sýnir tilfinningar. Fjölmargar rannsóknir sem fjalla 

um kynferðisofbeldi gegn drengjum og afleiðingar þess sýna sterkt mynstur 

um karlmennskuímynd. Þessi staðalímynd um hvernig karlar „eiga“ að vera 

hefur verið ein af mörgum ástæðum þess að karlar segja síður frá 
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kynferðisofbeldi (Easton og Gold, 2017; Easton og Kong, 2017; Easton o.fl., 

2013). 

 

Heilbrigðisþjónustan fyrir þolendur 

Rannsóknir sýna sterk tengsl milli kynferðisofbeldis í æsku og sálmeinafræði, 

ásamt aukinnar hættu á sjálfsvígstilraunum á fullorðinsárum en Pérez-Fuentes 

o.fl. (2013) telja mikilvægt að gera kerfisbundið mat á geðröskunum og 

sjálfsvígshættu hjá einstaklingum með sögu um kynferðisofbeldi og að auka 

þurfi þekkingu meðal heilbrigðisstarfsfólks til þess að þróa meðferðarúrræði 

fyrir þennan hóp. Aakvaag o.fl. (2016) telja einnig mikilvægt að klínískir 

sérfræðingar séu meðvitaðir um þá skömm og sektarkennd sem þolendur 

kynferðisofbeldis upplifa. 

Í eigindlegri rannsókn Von Hohendorff, Habigzang og Koller (2017) voru 

viðtöl tekin við sálfræðinga sem allir höfðu reynslu af því að vinna með 

karlkyns þolendum kynferðisofbeldis. Sálfræðingarnir lögðu áherslu á 

verndandi aðgerðir gegn kynferðisofbeldi en sögðust telja heilbrigðiskerfið 

gallað og óundirbúið til að takast á við mál þar sem drengir eru þolendur 

kynferðisofbeldis. Nefndu þeir til að mynda að of mikið álag væri á 

heilbrigðisstarfsfólki ásamt mikilli tímapressu og að kerfið væri ekki í stakk 

búið til að grípa inn í aðstæður frá byrjun til enda. Einnig er áhugavert að 

sálfræðingarnir nefndu þennan stimpil um að drengir sem verða fyrir 

kynferðisofbeldi verði sjálfir gerendur á fullorðinsárum. Þetta viðhorf eigi ekki 

bara við í samfélaginu heldur einnig innan heilbrigðiskerfisins. Viðhorf sem 

þessi verða að breytast til að hægt sé að veita karlkyns þolendum viðeigandi 

aðstoð og auka þar með líkur á að þeir stígi fram og segi frá ofbeldinu (Von 

Hohendorff o.fl., 2017). Þetta samræmist rannsókn Easton (2013) sem telur að 

margt heilbrigðisstarfsfólk sé illa undir það búið að veita karlkyns þolendum 

viðeigandi aðstoð. 

Í rannsókn frá árinu 2013 kemur fram að til þess að bæta megi 

geðheilbrigðisþjónustu fyrir karla með sögu um kynferðisofbeldi þurfi 

starfsfólk að taka tillit til alvarleika kynferðisofbeldisins, núverandi geðheilsu 

þolenda ásamt því að huga að karlmennskuímyndum. Þessir þættir ættu allir 

að vera með þegar kemur að því að meta og skipuleggja meðferð (Easton, 

2013). Sigurdardóttir o.fl. (2014) nefna einnig mikilvægi þess að 
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heilbrigðisstarfsfólk sé meðvitað um einkenni og afleiðingar kynferðisofbeldis 

í æsku til þess að geta veitt viðeigandi stuðning, aðstoð og meðferð 

(Sigurðardóttir o.fl., 2014). 

Kynferðisofbeldi í æsku er áfall sem hefur gríðarleg áhrif á karla á ýmsa 

vegu en oft á tíðum getur það verið kynbundið (e. gender-specific), þ.e. 

neikvæð áhrif á karlmennskuímynd og ruglingur er varðar kynhneigð. 

Kynbundin áhrif hafa komið fram í eigindlegum rannsóknum og einnig frá 

reynslu meðferðaraðila. Í rannsókn O´Leary, Easton og Gould (2017) er 

einblínt á útkomu kynbundinna áhrifa og lýst er þróun skala til að mæla áhrif 

kynferðisofbeldis í æsku á karla. Í fyrsta lagi voru tekin eigindleg viðtöl við 20 

karla sem höfðu sögu um kynferðisofbeldi í æsku og viðtölin svo þemagreind. 

Helstu þemu um kynhneigð, hugmyndir um sjálfið (e. self-concept), sálfræði- 

og tilfinningalega velferð ásamt félagslegri virkni voru notuð til þess að sníða 

30 atriða matstæki sem síðar var lagt fyrir 147 karlkyns þolendur. Staðfestandi 

þáttagreining (e. confirmatory factor analysis; CFA) var notuð til að meta 

víddir innan atriðanna og hentugleika þeirra sem skala. Loka matstækið, the 

Male Sexual Abuse Effect Scale (MSAES), samanstendur af þremur 

undirskölum: neikvæð ímynd, samviskubit og sjálfsásökun ásamt sálfræðilegri 

og tilfinningalegri velferð. Atriði sem snúa að karlmennskuímynd reyndust 

gild í þessum skala (O´Leary o.fl., 2017). Skorin á MSAES voru borin saman 

við the General Health Questionnaire-28 (GHQ-28) og kom í ljós marktæk 

fylgni og t-próf óháðra úrtaka sýndu að klínísku tilvikin úr GHQ-28 

matstækinu skoruðu hátt á MSAES. Nýja matstækið hefur því möguleika á að 

hjálpa heilbrigðisstarfsfólki og rannsakendum að koma auga á karla sem hafa 

orðið fyrir alvarlegum áhrifum kynferðisofbeldis í æsku (O´Leary o.fl., 2017). 

Fram kemur í tilviksrannsókn Sigurdardottir og Halldorsdottir (2018) 

mikilvægi þess að heilbrigðisstarfsfólk veiti áfallameðvitaða þjónustu (e. 

trauma-informed care) en niðurstöður þeirra sýna að þátttakandinn í 

rannsókninni mætti þögn og skilningsleysi þegar hún sagði 

heilbrigðisstarfsfólki frá því kynferðisofbeldi sem hún hafði orðið fyrir.  

Tilgangur og rannsóknarspurning 

Miðað við þær rannsóknir sem hafa komið fram hér að ofan er hægt að 

áætla að karlkyns þolendur kynferðisofbeldis séu í aukinni hættu fyrir 

sjálfsvígshugsunum og -tilraunum. Einnig er karlmennskuímyndin sterkur 
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áhrifavaldur hjá karlkyns þolendum sem hefur áhrif á hvort og hvenær þeir 

segja frá ofbeldinu. Tilgangur þessarar rannsóknar er að auka skilning og 

dýpka þekkingu á þessu sviði. Einnig er áhugavert að vita hver reynsla 

þátttakenda sé af sjálfsvígshugsunum, fordómum og hvaða úrræði þeim finnst 

hjálpa og þá hvaða úrræði vantar í þjónustuna. Rannsóknarspurningin er því:  

Hver er reynsla karlkyns þolenda af kynferðisofbeldi og sjálfsvígshugsunum? 
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Aðferðarfræði  

Inngangur  

Í þessum kafla verður farið yfir rannsóknaraðferðina, sem er fyrirbærafræðileg. 

Einnig verður farið yfir rannsóknarferlið sjálft, sjö vitrænu meginþætti 

Vancouver-skólans ásamt 12 meginþrepum rannsóknaferlisins sem einkennir 

þennan skóla (sjá viðauka A). Síðan er fjallað um réttmæti og áreiðanleika 

rannsóknarinnar, rannsóknarsiðfræði og að lokum takmarkanir 

rannsóknarinnar. 

Rannsóknaraðferð  

Til að svara rannsóknarspurningunni var valin fyrirbærafræðileg aðferð, 

Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði, sem er eigindleg aðferðarfræði. 

Vancouver-skólinn er rannsóknaraðferð þar sem markmiðið er að auka 

skilning á mannlegum fyrirbærum. Þá er helsti tilgangurinn að bæta mannlega 

þjónustu, eins og til dæmis í heilbrigðisþjónustu. Megin einkenni Vancouver-

skólans er að hver einstaklingur sjái heiminn með sínum augum sem mótast af 

fyrri reynslu hans og hvernig hann túlkar þá reynslu. Til þess að tilgangi 

djúpviðtala sé náð, þ.e. að skilja mannleg fyrirbæri, þarf rannsakandi að eiga í 

samræðum við tiltekna einstaklinga sem búa yfir þeirri reynslu sem verið er að 

rannsaka. Litið er á hvern þátttakanda sem meðrannsakanda og fer 

gagnasöfnun fram með samræðum (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

Eins og fram hefur komið, mótast einstaklingurinn af fyrri reynslu og sýn 

hans á heiminum. Rannsakandi þarf að eiga í samræðum við einstaklinga með 

ákveðna reynslu og mynda heildstæða mynd með textagreiningaraðferðum 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Misjafnt er hversu marga einstaklinga þarf að 

tala við til þess að ná mettun (e. saturation) en yfirleitt er talað um 5 til 15 

manns, eða a.m.k. 15 samræður, 1 – 3 samræður við hvern einstakling. Í þessari 

rannsókn voru tekin viðtöl við 7 karla, tvö viðtöl við fjóra þeirra en þrjú viðtöl 

við þrjá, sem gerði samtals 17 viðtöl. Hver þátttakandi er meðrannsakandi í 

þeim skilningi að þeir eru sérfræðingar í sinni reynslu og upplifun. 

Í Vancouver-skólanum er talað um ferli sem fela í sér sjö meginþætti: að 

vera kyrr, að ígrunda, að koma auga á, að velja, að túlka, að raða saman og að 
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sannreyna. Þetta er sett upp sem hringferli og farið er aftur og aftur í gegnum 

alla þessa þætti allt rannsóknarferlið (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

 

Mynd 1. Vitrænir meginþættir Vancouver-skólans í fyrirbærafræði.  

 

Rannsóknarferlið  

1. þrep. Val og lýsing á þátttakendum  

Mikilvægt er að velja þátttakendur sem hafa reynslu af því fyrirbæri sem 

rannsaka skal. Helst er reynt að velja einstaklinga sem ekki eru staddir í miðri 

reynslunni, heldur eru komnir á þann stað að geta litið yfir farinn veg og þannig 

miðlað sinni reynslu. Í þessari rannsókn voru sjö karlkyns þátttakendur sem 

allir áttu það sameiginlegt að hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi og upplifað 

sjálfsvígshugsanir einhvern tímann á lífsleiðinni og sumir gert tilraun til 

sjálfsvígs. Stuðst var við tilgangsúrtaksaðferð (e. purposive sampling) þar sem 

þátttakendur eru valdir sem hæfa tilgangi rannsóknarinnar. Með þessari aðferð 

eru einstaklingar valdir sem búa yfir víðtækri reynslu af fyrirbærinu (Coyne, 

1997). Einnig var stuðst við snjóboltaúrtak (e. snowball sampling) sem snýst 

um að einn eða fleiri einstaklingar benda á annan mögulegan þátttakanda sem 

svo jafnvel benda á enn aðra svo koll af kolli (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur 

Karlsson, 2013). Slíkt úrtak getur verið gott þegar þýðið er óþekkt eða af 

einhverjum ástæðum erfitt að komast að því. Einnig getur þessi aðferð greint á 

milli þeirra sem tilheyra ákveðnum hópi og þeirra sem standa utan hans (Katrín 
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Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Tveir af viðmælendum þessarar 

rannsóknar bentu á aðra einstaklinga sem höfðu áhuga á að taka þátt og 

hjálpuðu þeir við að komast í samband við þá. 

Rannsakandi hafði einnig samband við Stígamót og Aflið sem samþykktu 

samstarf og aðstoð við að finna viðmælendur (sjá viðauka B og C). Þar sem 

um er að ræða viðkvæmt málefni var sálfræðingur fenginn til samstarfs (sjá 

viðauka D) ef viðmælendur upplifðu óþægindi á meðan á viðtalinu stóð eða í 

kjölfar þess. Í töflu 1 fyrir neðan má sjá stuttlega lýsingu á þátttakendum: 

Tafla 1: Lýsing á þátttakendum  

Rannsóknarnafn: Aldur: Hjúskaparstaða: Fjöldi 

barna:      

Áföll:  

Hrafn Á 

fertugsaldri 

Einhleypur  1 1 gerandi: 

ókunnugur eldri 

strákur. 

Kári Á 

fertugsaldri 

Einhleypur  1 1 gerandi: náinn 

ætting 

Davíð  Á 

fertugsaldri 

Í sambúð 1 Fjórir gerendur, 

þar af 3 konur.  

Emil  Á 

sextugsaldri 

Einhleypur  5 Þrír gerendur: 2 

kk og 1 kvk. 

Helgi  Á 

sextugsaldri 

Einhleypur  2 1 gerandi: náinn 

ættingi. 

Jónas  Á 

fertugsaldri 

Einhleypur  0 2 gerendur: 1 kk: 

náinn ættingi, 1 

kona 

Halldór  Á 

fertugsaldri 

Í sambúð 0 1 gerandi: 

sambýliskona 

 

2. þrep. Undirbúningur hugans 

 

Fyrirbærafræði byrjar í kyrrð. Auðvelt er að gera sér fyrirframgerðar 

hugmyndir um efnið sem rannsakað er og því er mikilvægt að rannsakandi 

staldri við áður en samræður hefjast. Í Vancouver-skólanum er mælt með að 

rannsakandi skrifi niður vangaveltur sínar og hugmyndir og leggi þær svo til 

hliðar. Í eigindlegum rannsóknum er einnig nauðsynlegt að rannsakandi rækti 
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mannlegu hlið sína og finni leið til þess að kyrra vitund sína. Með því finnur 

hann aðferð til að undirbúa sig fyrir samræður og þá er gott að muna að við 

höfum tvö eyru en einn munn því mikilvægt að hlusta vel (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Rannsakandi reyndi eftir bestu getu að undirbúa sig vel 

fyrir viðtölin og setja allar fyrirframgefnar hugmyndir til hliðar áður en viðtal 

hófst. 

 

3. þrep. Þátttaka í samræðum – gagnasöfnun 

 

Rannsakandinn myndar oft á tíðum tengsl við þátttakendur sína og þegar 

samræðurnar ganga vel myndast brú milli rannsakanda og þátttakanda. Þegar 

andrúmsloftið er létt og báðir aðilar fullir áhuga á að skilja fyrirbærið kallast 

það samræðudansinn. Rannsakandinn er sannleiksleitandi og þátttakendur eru 

beðnir um að lýsa reynslu sinni eins ítarlega og unnt er og í leiðinni að hugleiða 

merkingu reynslu sinnar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Samræður í rannsókn, sem þessari, snúast um að fá lýsingu á ákveðnu 

fyrirbæri og reynsluheimi þátttakanda. Rannsakandi þarf að vera opinn til að 

hlusta og gera sér grein fyrir að reynsla hvers og eins er persónubundin og því 

mikilvægt að hann reyni að skilja sjónarhorn þátttakandans. Tekin voru tvö 

óstöðluð viðtöl við hvern þátttakanda með nokkurra vikna millibili. Fyrra 

viðtalið byrjaði með opnum spurningum og farið var um víðan völl en misjafnt 

var hversu djúpt hver þátttakandi fór. Rannsakandi leyfði samræðunum að 

fljóta og hlustaði vel og vandlega án þess að grípa inn í. Seinna viðtal gekk út 

á að dýpka ákveðin atriði úr fyrra viðtali og ná fram tilfinningalegu sjónarhorni 

og upplifun af þeirri reynslu sem þátttakendur bjuggu yfir. Mettun næst þegar 

þörf á fleiri upplýsingum er talin óþörf. Staðsetning viðtala fór fram á þeim 

stað sem hentaði þátttakendum sem ýmist var á heimili þeirra, heimili 

rannsakanda eða annars staðar. Hvert viðtal tók frá hálftíma til eina og hálfa 

klukkustund. Þriðja viðtal var tekið við þrjá af sjö þátttakendum svo viðtölin 

urðu samtals 17.  

Áður en viðtal hófst fengu þátttakendur upplýsingabréf til yfirlesturs (sjá 

viðauka E) og samþykkisyfirlýsingu (sjá viðauka F) til þess að skrifa undir. 

Viðtölin voru tekin upp á upptökutæki og strax að viðtali loknu hófst úrvinnsla 

gagna með því að skrifa orðrétt í tölvu. Eftir að búið var að skrifa upp hvert 

viðtal var það sent á læst og aðgangstýrt svæði sem aðeins rannsakandi hafði 
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aðgang að. Viðtalsrammi var hafður til hliðsjónar með opnum spurningum. 

Gætt var hins ítrasta að ekki voru gefnar upp upplýsingar um atburði, eða 

nokkuð annað, sem gæti gefið upp hverjir viðmælendur eru. Var þetta gert 

strax á úrvinnslustigum og þátttakendum gefið dulnefni.  

 

 

4. þrep. Skerpt vitund varðandi hugmyndir og hugtök (byrjandi 

gagnagreining) 

 

Í Vancouver-skólanum er unnið samhliða að gagnasöfnun og gagnagreiningu 

þótt þessir tveir þættir séu sitthvort skrefið í rannsóknarferlinu. Um leið og 

viðtal hefst byrjar gagnagreiningin og heldur áfram allan tímann sem 

gagnasöfnunin gengur yfir (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Gagnagreining 

hefst þegar öll viðtölin hafa verið rituð upp. Þá hefst formleg greining á 

rituðum texta (e. transcript) sem byggist á fyrirbærafræði (e. hermeneutics) og 

hugsmíðahyggju (e. constructivism) (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

Í fyrstu var textinn lesinn vandlega yfir, án þess að merkja við, til þess að 

ná vel utan um innihald og merkingu. Því næst var textinn lesinn nokkrum 

sinnum yfir og ýmis atriði voru merkt með yfirstrikunarpenna og þemu skrifuð 

á spássíu. 

 

5. þrep. Þemagreining – rauði þráðurinn 

Reynt var eftir bestu getu að finna rauða þráðinn sem var gegnum gangandi í 

öllum viðtölunum. Lesið var yfir aftur og aftur og merkt með 

yfirstrikunarpenna til finna þemu og það sem rannsakanda fannst vera 

mikilvægt. Skrifað var ýmist á hægri eða vinstri spássíu til þess að flokka í 

þemu. 

6. þrep. Greiningarlíkan fyrir hvern þátttakanda 

 

Eftir að rauði þráðurinn var fundinn var hafist handa við að gera 

greiningarlíkan fyrir hvern þátttakanda. Til þess þarf rannsakandi að nota 

óhlutbundna hugsanaferla, einkum rökhugsun, innsæi og hugsæi (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Greiningarlíkönin geta verið ólík fyrir  hvern 

þátttakanda en mikilvægast er að líkanið sé í fullu samræmi við  reynslu hvers 
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þátttakanda og rannsóknargögnin. Rannsakandi gerði því  greiningarlíkan sem 

byggðist á yfirþema, meginþemum og undirþemum sem best lýstu  upplifun 

og reynslu hvers þátttakanda. 

   

7. þrep. Staðfesting á heildarmynd hvers þátttakanda 

  

Eftir að greiningarlíkan hefur verið teiknað upp er mjög mikilvægt að 

sannreyna það með hverjum og einum þátttakanda. Öll höfum við tilhneygingu 

til þess að yfirsjást það sem við búumst ekki við, það er hættan sem fyrir hendi 

er með þessari aðferðarfræði (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Rannsakandi 

sendi hverjum og einum  þátttakanda greiningarlíkan þeirra til yfirlestur og 

samþykkis. Þetta er ekki einungis mikilvægt fyrir þátttakendur, heldur einnig 

rannsakanda til að vera viss um að hann hafi túlkað sögu hvers og eins rétt. 

  

8. þrep. Heildargreiningarlíkan – megin niðurstöður 

Þegar greiningarlíkan er komið fyrir hvern og einn þátttakanda fer rannsakandi 

að þróa eina heildarmynd. Í þessu skrefi er mikilvægt að rannsakandi spyrji sig 

aftur og aftur hver rauði þráðurinn sé og hver reynsla þátttakenda er þegar allt 

er dregið saman. Eins og í skrefi sex krefst þetta skref óhlutbundinna 

hugsanaferla og beitingu vitrænna ferla, það er: að vera kyrr, að ígrunda, að 

koma auga á, að velja, að túlka, að raða saman og að sannreyna (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). 

Eftir að hafa farið aftur og aftur yfir greiningarlíkönin var hafist handa við 

að búa til heildargreiningarlíkan með yfirþema, meginþemu og undirþemu. Í 

niðurstöðunum eru fimm megin þemu og 16 undirþemu. 

  

9. þrep. Heildargreiningarlíkan borið saman við rannsóknargögnin 

  

Þegar niðurstöðurnar eru tilbúnar eru þær bornar saman við rituðu 

samræðurnar til þess að sjá hvort samræmi sé til staðar. Mikilvægt er að 

rannsakandi horfi á niðurstöðurnar með gagnrýnum augum og reyni sitt besta 

við að líta á þær sem dómari í ytra sæti (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Í þessu 
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skrefi tók rannsakandi sér góðan tíma til að fara vel yfir niðurstöður og 

samræður og passaði sig vel á að vera ekki of fljótfær.  

  

10. þrep. Að velja heiti á rannsókninni – kjarni fyrirbærisins 

Í þessu skrefi þarf að íhuga vel rannsóknarniðurstöðurnar í heild sinni og finna 

kjarna fyrirbærisins sem yfirþema og finna þar með heiti rannsóknarinnar sem 

lýsir henni sem best. Þetta krefst mikillar yfirlegu og í raun ákveðinna listrænna 

hæfileika (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Heiti rannsóknarinnar er: „Það er 

svona rómantísk kyrrð yfir dauðanum“. Þetta er bein tilvísun frá einum 

þátttakandanum sem rannsakanda fannst best lýsa hugmyndum allra 

þátttakenda um dauðann. Það er: að finna frið og ró í dauðanum. 

  

11. þrep. Að sannreyna niðurstöðurnar með einhverjum 

meðrannsakendum 

Þegar heildarniðurstöður eru komnar er nauðsynlegt að bera þær undir 

einhverja af þátttakendunum í rannsókninni. Þó er mikilvægt að átta sig á því 

að heildarmyndin af fyrirbærinu kann að vera að einhverju leyti ólík þeirri 

mynd sem teiknuð var upp með einhverjum  einum þátttakanda (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Rannsakandi bar heildargreiningarlíkanið undir 5 af 

þátttakendunum sem allir voru sáttir við niðurstöðurnar.  

  

12. þrep. Að skrifa upp niðurstöðurnar 

Mikilvægt er að rödd allra þátttakenda fái að koma fram í niðurstöðunum og 

lögð er áhersla á að textinn sé margradda (e. multivoice). Jafnvel þótt það sé 

ákveðinn rauður þráður sem hægt er að segja að sé samnefnari fyrir alla þá sem 

hafa upplifað ákveðna reynslu, er staðreyndin sú að reynsla hvers og eins er 

alltaf að einhverju leyti frábrugðin reynslu annarra. Í niðurstöðunum eru settar 

fram tilvitnanir frá þátttakendum sem virkar á lesandann sem eins konar 

sönnun fyrir því að ákveðið þema sé ekki úr lausu lofti gripið heldur byggt á 

reynslu þátttakenda (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Rannsakandi reyndi eftir bestu getu að setja fram það mikilvægasta úr 

rannsóknargögnum og viðtölum sem best lýsti fyrirbærinu frá sjónarhóli 

þátttakenda. 
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Rannsóknarsiðfræði og siðfræðilegar vangaveltur 

Eigi rannsókn að standa undir nafni þarf hún að uppfylla siðferðilegar kröfur 

ekki síður en aðferðafræðilegar. Í siðfræði heilbrigðisgreina liggja fjórar 

höfuðreglur til grundvallar (Sigurður Kristinsson, 2013), þær eru sjálfræði, 

skaðleysi, velgjörð og réttlæti. 

Sjálfræðisreglan kveður á um virðingu fyrir manneskjunni og sjálfræði 

hennar. Hver manneskja hefur gildi í sjálfu sér sem setur mörk hvernig aðrir 

mega koma fram við hana. Því er rangt að misnota fólk, t.d. með því að lokka 

það í rannsókn eða hafa af því gagn á fölskum forsendum. Í vísindarannsóknum 

eru strangar kröfur um upplýst og óþvingað samþykki, þ.e. að hafa samþykkt 

þátttöku af fúsum og frjálsum vilja, vitandi hvað það var að samþykkja. Leyfi 

var fengið hjá Vísindasiðanefnd (VSN-17-087) fyrir rannsókn þessari (sjá 

viðauka G) og skrifaði rannsakandi undir þagnarheit (sjá viðauka H). 

Rannsakandi útskýrði bæði munnlega og skriflega fyrir þátttakendum um hvað 

rannsóknin snérist og var skýrt tekið fram að hægt var að hætta þátttöku hvenær 

sem er, án vandkvæða.  

Skaðleysisreglan kveður á um að heilbrigðisstarfsfólk skuli umfram allt 

forðast að valda skaða. Í þessu felst að rannsókn megi ekki fela í sér 

ónauðsynlega áhættu fyrir þátttakendur. Í rannsókn sem þessari geta samræður 

um viðkvæmt málefni vakið upp slæmar minningar og tilfinningar. Því var 

mikilvægt að fá sálfræðing til samstarfs sem þátttakendur gátu haft samband 

við hvenær sem er, þeim að kostnaðalausu. Einn þátttakandi nýtti sér þessa 

aðstoð. 

Velgjörðareglan kveður á um skylduna til að láta sem best af sér leiða og 

velja til þess leiðir sem minnstu fórna. Þessi regla snýst um að rannsakendur 

skuli einungis gera rannsóknir sem eru mannkyninu til hagsbóta. 

Réttlætisreglan kveður á um sanngirni í dreifingu gæða og byrða og að hver 

og einn skuli fá það sem hann eða hún á skilið. Á þetta reynir við val 

þátttakenda, ásamt því þegar spurt er hvort þátttakendur fái eitthvað í skiptum 

fyrir framlag sitt (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Eins og fram hefur komið fengu allir þátttakendur upplýsingablað og 

útskýringu á tilgangi rannsóknarinnar. Allt sem passar við höfuðreglurnar 

fjórar. Allir fengu ný nöfn fyrir rannsóknina og reynt var eftir bestu getu að 

fara eins leynt með allar persónugreinandi upplýsingar og unnt var. Vert er að 

nefna að engin umbun var fyrir þátttöku.  
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Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknarinnar 

Erfitt getur verið að leggja mat á innra réttmæti í eigindlegum rannsóknum, 

sem vísar til þess hversu trúverðugar ályktanir megi draga af niðurstöðum. Í 

eigindlegum rannsóknum eru niðurstöður taldar trúverðugar þegar lýsingar á 

ákveðnu fyrirbæri eru það góðar að fólk sem hefur svipaða reynslu getur tengt 

við þær lýsingar sem það les og aðrir sem mæta þessari ákveðnu reynslu seinna 

þekkja hana eftir að hafa lesið um hana í niðurstöðum. 

Ytra réttmæti vísar til þess hvort hægt sé að alhæfa niðurstöður yfir á annað 

þýði eða aðstæður. Áreiðanleiki snýst um að sömu niðurstöður fengjust yrði 

rannsóknin endurtekin, því þætti áhugavert að endurtaka þessa rannsókn með 

annarri rannsóknaraðferð. Í eigindlegum rannsóknum er sóst eftir aukinni 

lýsingu á blæbrigðum (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013).    

 

 

Styrkir og veikleikar rannsóknarinnar 

Mikilvægt er að leggja til hliðar allar fyrirfram gefnar hugmyndir sem lita geta 

frásögn og niðurstöður í rannsókninni. Samræður fara á milli tveggja 

einstaklinga – rannsakanda og þátttakanda – og misjafnt er hverskonar 

samband myndast á milli þeirra. Þegar um er að ræða svona viðkvæmt málefni 

er nauðsynlegt að traust ríki þarna á milli og því er einnig innsæi mikilvægt tól 

til að meta bæði yrta og óyrta tjáningu. Mögulegir veikleikar gætu verið að 

rannsakandinn er kona að ræða við karlkyns þolendur. Hægt er að velta því 

fyrir sér hvort þátttakendurnir hefðu getað tengt betur við karlmann en konu. 

Einnig getur rannsakandinn sem kona ekki sett sig í spor karlmanns, þ.e. 

hvernig reynsla af kynferðisofbeldi er fyrir karlmann. Helstu styrkleikar eru að 

hópurinn er ekki einsleitur þar sem aldursbilið er nokkuð dreift og þeir eru allir 

staddir á misjöfnum stað í úrvinnslu sinni sem gefur breiðara yfirlit af upplifun 

þeirra og reynslu. 
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Niðurstöður  

Helsta nýnæmi þessarar rannsóknar er að hugsunin um sjálfsvíg snérist fyrst 

og fremst um að finna frið og sleppa við ágengar hugsanir um ofbeldið. 

Umræður í samfélaginu um kynferðisofbeldi gat ýtt undir sjálfsvígshugsanir 

og var þetta ákveðin flóttaleið til að losna undan andlega vanlíðan. Sumir voru 

svo vanir hugsunum um dauðann að þetta varð hluti af hversdagsleikanum. 

Sjálfseyðingarhvötin var einnig sterk hjá öllum þátttakendunum sem birtist í 

áhættuhegðun, eins og að keyra of hratt án bílbeltis, mikilli drykkju og neyslu 

annarra vímuefna ásamt skeytingarleysi gagnvart eigin heilsu og lífi. Mikið 

álag ýtti einnig undir sjálfsvígshugsanir.  

Algengar mýtur um karlkyns þolendur kynferðisofbeldis hafði mikil áhrif á 

alla þátttakendurna. Algengasta mýtan var karlmennskuímyndin sem hafði 

mjög neikvæð áhrif á tilfinningalíf þeirra og fólst í henni ákveðin tilfinningaleg 

þöggun. Þeir upplifðu að þeir mættu ekki sýna tilfinningar af því þeir væru 

karlmenn og ættu að harka þetta af sér. Önnur mýta er sú að körlum geti ekki 

verið nauðgað af konu sem hindraði þá í að segja frá. Einnig greindu þeir frá 

hræðslunni um að þeir yrðu sjálfir gerendur, eða dæmdir sem slíkir, þar sem sú 

mýta virðist vera sterk í samfélaginu öllu. 

 Að segja frá reyndist þeim afar erfitt en þeir fundu fyrir mikilli orku sem 

leystist við að opna sig um ofbeldið. Stuðningur var þeim afar mikilvægur en 

viðbrögð annarra skipti miklu máli. 

 Brotin sjálfsmynd og neikvæðar hugsanir einkenndu líf þeirra og upplifðu 

margir þeirra að þeir væru ömurlegir og einskis virði. Sumir höfðu fengið 

greiningu á hvers kyns geðröskunum en þónokkrir greindu frá óútskýrðum 

líkamlegum verkjum sem þeir tengdu við ofbeldið og andlega vanlíðan.  

 Leitin að aðstoð reyndist sumum snúin og ekki voru allir vissir um að þeir 

mættu leita til Stígamóta þar sem þeir héldu að það væri einungis fyrir konur. 

Greindu þeir einnig frá mikilvægi þess að heilbrigðisstarfsfólk spyrji meira um 

áfallasögu og fái betri þekkingu um kynferðisofbeldi gagnvart körlum.  
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 „Sjálfseyðingarhvötin er svo sterk“ 

Sjálfsvígshugsanirnar hjá þátttakendunum snérust fyrst og fremst um að losna 

við neikvæðar hugsanir og finna frið og ró. Sjálfsmyndin var svo brotin að 

tilhugsunin um sjálfsvíg varð mjög sterk. Því fylgdi líka einmanaleiki að kljást 

við sjálfsvígshugsanir en sumir töluðu um að hugsunin um dauðann væri hluti 

af hversdagsleikanum. Áhættuhegðun var einkennandi hjá öllum 

þátttakendunum þar sem þeir lýstu hve sama þeim var um líf sitt. 

„Mér var sama um líf mitt“ - áhættuhegðun  

Áhættuhegðun virtist vera algeng meðal þátttakenda sem tók á sig ýmsar 

birtingamyndir, hvort sem það var meðvitað eða ekki. Áhættuhegðun snýst 

ekki endilega um að hugsa um sjálfsvíg, né að skipuleggja slíkt, heldur 

skeytingaleysi gagnvart eigin heilsu og afleiðingar gjörða. Nokkrir 

þátttakendurnir töluðu um að keyra hratt og án bílbeltis eða jafnvel fá sjúkdóm 

sem mögulega gat dregið þá til dauða. Óhófleg drykkja, neysla annarra 

vímugjafa og að ofgera sér í vinnu voru líka mynstur áhættuhegðunar sem 

þátttakendurnir greindu frá. Hrafn sagði að nokkrum árum eftir að ofbeldinu 

lauk hafi honum á ákveðinn hátt verið sama um líf sitt „...þá langaði mig bara 

pínu að fá hvítblæði eða eitthvað...og hrökkva upp af þannig séð.“  

 Á fullorðinsárum fékk Davíð heilaæxli og fann hann fyrir ákveðnum létti. 

Hann þurfti að setja upp leikrit frammi fyrir fjölskyldu og vinum og þykjast 

vera mjög leiður yfir þessu en raunin var sú að hann óttaðist ekki dauðann og 

vonaðist til að æxlið væri illkynja og hann sagði: 

 

Innst inni þá eiginlega vonaði ég að þetta væri illkynja, í sjálfselskunni 

sko, þá vonaði ég að ég fengi að fara... bara að ég gæti farið með reisn 

sko, ég þurfti að setja svona látbragðsleik þegar fjölskyldan mín var að 

tala um þetta, svona „já.já þetta er alveg hræðilegt“ en málið er bara að 

mér var alveg sama. 

 

Tveir af þátttakendunum töluðu um að hafa keyrt of hratt og jafnvel sleppt því 

að setja á sig bílbelti. Þó svo að markmiðið hafi ekki verið að keyra út af eða 

lenda í slysi þá er það þessi sjálfseyðingahvöt sem dró þá áfram og þeim var 

alveg sama um hvort eitthvað hræðilegt myndi gerast og Hrafn sagði: 
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Þá fór ég að keyra aðeins hraðar og ekki að setja á mig belti bara ef ég 

skyldi lenda í árekstri... ég var ekki að reyna að lenda í árekstri en ef það 

skyldi gerast þá var ég bara off, farinn. 

 

Jónas hafði svipaða sögu að segja og Hrafn þar sem hann talaði um hversu 

auðvelt það væri að keyra of hratt og taka í stýrið og sagði: „Þegar ég er að 

keyra þá hugsa ég hvað það er auðvelt að taka bara í stýrið...“ 

 

Nokkrir þátttakendurnir glímdu við áfengis- og vímuefnavanda. Þeir sögðust 

hafa notað vímugjafa til þess að bæla niður andlegan sársauka og var alveg 

sama um afleiðingarnar. Þegar Kári varð eldri leitaði hann í áfengið og vann 

mikið: „Ég drakk ótæpilega mikið í nokkur ár og vann alveg villt og galið (...) 

sjúkraþjálfun og verkjatöflur héldu mér gangandi.“  

 

Emil sagðist ekki hafa upplifað áhættuhegðun á meðvitaðan hátt en leitaði í 

áfengi á sínum tíma en er í dag hættur að drekka og sagði: „Ég tel að margir 

sem eru alkahólistar eða dópistar... að þetta sé bara flóttaleið og hafa þennan 

bakgrunn [kynferðisofbeldi]. Við notum ýmsar flóttaleiðir, áfengi, kynlíf, 

sígarettur og annað.“  

 Jónas átti einnig í erfiðleikum með áfengi og sagði: „ég byrjaði að drekka 

ógeðslega mikið út af andlegum erfiðleikum. Það er auðveldara, eða virkaði 

auðveldara að díla við hlutina þegar maður drakk. Þá var bara eins og 

vandamálið væri ekki til.“  

 

Helgi gekk í gegnum tímabil þar sem honum var bara alveg sama um heilsu 

sína og velferð. Í starfi sínu sinnti hann verkefnum þar sem hann þurfti að taka 

ýmsa áhættu og nota varnir en sleppti þeim.  

 

Mér var bara alveg sama. Ég klifraði um allt án þess að setja öryggið á 

og svona og ég fékk oft skammir frá verkstjóranum. Það voru bara oft 

þessar hugsanir: ég redda þessu og redda hinum og skítt með mig sko. 

Þegar maður hugsar til baka að þá var ekkert að ástæðulausu að mér var 

bara svona alveg sama bara (...) það voru þessi hvöt í manni, að fórna 

sér alltaf fyrir aðra. 
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Halldór sagði að áhættuhegðun sín hafi fyrst og fremst snúist mikið um lauslæti 

á tímabili og verið alveg sama um sína heilsu því sjálfsmyndin var ekki sterk 

á þeim tíma og hann sagði: „...á tímabili tók bara við eitthvert helvítis lauslæti. 

Þetta var bara eitthvað markmið og sjálfsmyndin var bara ekki meiri en það.“ 

Einnig sagðist hann hafa leitað mikið í kannabis og sagði: „ég reykti mikið 

gras sem var svona ákveðin flóttaleið líka.“  

„Ég vildi ekki lifa lengur“ 

Allir þátttakendurnir höfðu glímt við sjálfsvígshugsanir frá því þeir urðu fyrir 

ofbeldinu en þó mis mikið. Sumir þeirra höfðu gert tilraun til sjálfsvígs á 

meðan að aðrir hugsuðu um sjálfsvíg án þess að gera til tilraun til þess. Þeir 

eiga það allir sameiginlegt að hugsunin um sjálfsvíg væri ákveðin flóttaleið, 

þ.e. að vera á stöðugum flótta undan sjálfum sér. Sjálfsvígshugsanirnar voru 

leið til að finna frið og losna við andlegan sársauka. Tveir af þátttakendunum 

töluðu um sjálfsvígshugsanirnar sem áhugamál eða hluti af hversdagslífinu. 

 Davíð var rétt skriðinn á unglingsárin þegar hann gerði sína fyrstu tilraun 

til sjálfsvígs. Þá bjó hann hjá föður sínum og stjúpmóður og skrifaði kveðjubréf 

þar sem hann kvaddi alla. Hann sagði:  

 

Ég var búinn að búa til snöru og stjúpmamma mín fór að vinna. Ég var 

búinn að skrifa bréfið og búinn að plana þetta allt. Svo var ég bara að 

fara að binda mig og setja snöruna tilbúna og átti bara eftir að binda fast 

og hérna... er bara að fara að labba og er að fara að hengja mig og þá 

heyri ég lyklum fyrir utan hurðina og þá sný ég við. Hún [stjúpmóðirin] 

sér mig og spyr mig hvort það sé ekki allt í lagi og ég segi bara jú jú og 

hætti þá bara við. En þetta hefur alltaf komið reglulega upp. 

 

Jónas sagðist snemma hafa upplifað sjálfsvígshugsanir og nokkrum sinnum 

leitt hugann að því hvernig best væri að framkvæma. Þegar hugsanirnrar fóru 

í gang var oft erfitt að stoppa þær. Neikvæðar hugsanir sem erfitt var að bæla 

niður ýttu undir sjálfsvígshugsanirnar sem þróuðust yfir í að hugsa bestu 

hugsanlegu leiðina: 

 

Það eru bara svona hlutir, hlutir sem róterast og fara síðan að rúlla af 

stað, maður getur ekki haldið áfram og bælir þetta niður og maður svona 
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(...)En já, maður var búinn að hugsa hver væri þægilegasta leiðin til þess 

að fara, eins og að setja bílinn í gang og svona. 

 

Davíð sagðist í gegnum ævina hafa gert fimm tilraunir til sjálfsvígs en sú 

alvarlegasta hafi verið ári eftir þá fyrstu en hann vildi ekki að sú saga birtist í 

þessari rannsókn. Hann sagðist ennþá glíma við þessar hugsanir í dag og hann 

hafi hugleitt sjálfsvíg stuttu fyrir viðtalið. Hann sagði einnig að 

sjálfseyðingingarhvötin væri svo sterk og að hann væri í sífellu að misbjóða 

sér líkamlega og andlega. Í nánum samböndum var hann sérstaklega 

viðkvæmur fyrir að láta misbjóða sér: „Það fáránlega við það, sem sagt þessi 

sjálfsvígsdæmi, er að ég dett vanalega í þann pakka eftir sambandsslit.“  

 

Emil var alinn upp þar sem mikil drykkja réði ríkjum ásamt miklu ofbeldi. 

Móðir hans var á lyfseðilsskyldu lyfi og þegar Emil var rétt að skríða á 

unglingsárin sagðist hann hafa fengið nóg. Það var ekki einungis drykkjan á 

heimilinu heldur einnig að hann hafi verið misnotaður af mjög nánum ættingja 

og honum fannst eins og hann gæti ekki meir og vildi bara enda þetta: 

 

Ég ákvað bara: „heyrðu, þetta er orðið ágætt“ og sturtaði bara glasinu 

[lyf móðurinnar] í mig (...) svo mundi ég bara eftir að ég kom þarna heim 

og ég í einhverju rugli og bulli og æðandi um og... það var farið með 

mig upp á spítala og dælt úr mér. Ég var þar í 2 eða 3 daga og ég minnist 

nú ekki að mamma eða neinn hafi heimsótt mig. Svo kom ég heim og 

var bara spurður hvað ég vildi á pylsuna mína. Fólk ræður ekkert við 

mannleg samskipti eða neitt slíkt. 

 

Þegar álagið, eða mikil streita, var ríkjandi komu upp sjálfsvígshugsanir. Hrafn 

sagði t.d. að það hefði ekki þurft ekki nema smá rifrildi til ýta undir slíkar 

hugsanirnar og rifjaði upp atvik þar sem hann hafði lent í heiftarlegu rifrildi 

við móður sína þegar hann var á unglingsaldri en þá gerði hann sína fyrstu 

tilraun og sagði:  

„Ég fer inn á klósett með hníf og ætlaði að skera mig á púls en það kom ekkert 

nógu mikið blóð þannig að hérna... þetta tók of langan tíma þannig að ég setti 

fyrir og hætti við þannig séð.“ 

 Davíð talaði líka um álagspunkta sem ýtti undir sjálfsvígshugsanir og einnig 

að þegar hann upplifði áfall að þá féllust honum hreinlega hendur. Hann hafði 
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kannski verið búinn að byggja sig upp yfir ákveðinn tíma en það þurfti ekki 

mikið til að detta í sjálfsvígshugsanir: „Svo dynur enn eitt áfallið yfir og þú 

bara svona nei! That´s it! Ég nenni ekki meira (...) ég er búinn að prufa svo 

mikið að ég nenni því ekki aftur. Hef ekki orkuna í það.“ 

 Halldór tók í sama streng og talaði um að álag ýtti undir sjálfsvígshugsanir: 

þetta er bara þreytt og þessi hugsun: „Ég nenni ekki meir. Þá koma svona 

hugmyndir eins og hvað það væri auðvelt að stökkva bara fram af svölunum 

en það er oftast þegar það er mikið álag.“ 

„Fannst ég bara ömurlegur“ – Brotin sjálfsmynd 

Brotin sjálfsmynd var ein af afleiðingum kynferðisofbeldisins hjá 

þátttakendunum og þeir töluðu um hvernig þeir gátu rifið sig niður og upplifað 

sjálfa sig sem ömurlegar manneskjur. Helgi sagðist ekki muna eftir að hafa gert 

tilraun til sjálfsvígs en hugsanirnar um það voru þó mikið til staðar. Hann reif 

sjálfan sig niður af minnsta tilefni og sagði: 

 

Mér var bara alveg sama um sjálfan mig og ég var alltaf að rífa mig 

niður: ég væri svo ömurlegur og hræðilegur og það væri best fyrir þetta 

fólk að losna bara við mig (...) ég fór bara inn í eitthvað hylki og var 

bara alveg frosinn. Mér fannst ég ömurlegasti og ógeðslegasti karlmaður 

í heimi sko.  

 

Hrafn hafði svipað að segja en hann upplifði einnig að best væri fyrir fjölskyldu 

og vini ef hann myndi deyja „til þess að létta á hjá öllum.“ 

Neikvæðar hugsanir og vonleysi hélst í hendur við brotna sjálfsmynd; spírall 

neikvæðrar hugsana og mikið niðurrif var einkennandi hjá flestum 

þátttakendunum. Eitt af því sem þótti athyglisvert var þegar Hrafn talaði um 

hversu einmannaleg tilfinning það væri að hugsa um sjálfsvíg og þær neikvæðu 

hugsanir sem fylgja:  

 

Þá fer maður í gegnum pyttinn og þá koma upp þessar hugsunavillur 

sem maður nær ekki að vinna sig úr (...) maður festist bara í svona pytti 

í rauninni sko sem tekur rosalega langan tíma að vinna sig upp úr. Þá fer 

maður að plana.. hvernig er auðveldast... þú veist...hugsunin fer út í 

sjálfsvíg af því það er svo þægilegt bara... þetta er rosalega einmannaleg 

tilfinning því það skiptir í rauninni ekki hvaða hjálp maður fær, hvaða 
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vini maður á eða fjölskyldu, það er í rauninni enginn sem getur hjálpað 

manni. Það er enginn þarna nema þú sjálfur og hugsanirnar sem eru hjá 

þér. Þá fer maður að hugsa hvaða leiðir séu bestar. 

 

Hrafn upplifði sig sem aumingja fyrir að detta í sjálfsvígshugsanir og fór í að 

berja sig niður fyrir að hugsa svona sem jók enn meira á vanlíðan. Þegar 

hugsanirnar voru komnar svo langt fór hugsunin oft í að plana og finna 

auðveldustu leiðina og hann sagði: „Þegar manni líður svona þá er bara svona 

ákveðin kyrrð.. það er svona rómantísk kyrrð yfir dauðanum.“ 

„Hugsunin um fjölskylduna hindraði mig í að fremja sjálfsvíg“ 

Þegar sjálfsvígshugsanirnar voru komnar yfir í að skipuleggja sjálfsvíg var 

tilhugsunin um að skilja aðstandendur eftir það sem stoppaði þá. Kári sagðist 

hafa skipulagt sjálfsvíg og spáð í aðferðunum og sagði: „Svo fer maður að velta 

fyrir sér allskonar eins og aðstandendur.“ Hrafn sagðist hafa ætlað sér að hoppa 

fram af svölum á fullorðinsárum og sagði: „Ætli ég sé ekki búinn að standa 

þarna í svona tæpan klukkutíma þegar ég sem sagt ákvað að gefast ekki upp, 

mig langar ekki...mig langaði ekki að yfirgefa strákinn minn.“ 

 Þegar Davíð talaði um þegar sjálfsvígshugsanirnar fara yfir í það að 

skipuleggja sjálfsvíg færi honum að líða betur og hann sagði:  

 

Þegar þú ferð að hugsa um sjálfsvíg og planar það þá færðu þessa 

tilfinningu... því meira sem þú planar það og skipuleggur það og ferð í 

að framkvæma plönin því léttari og léttari upplifarðu. Þá einhvern 

veginn finnst þér þetta svo rökrétt, þess vegna hugsarðu ekki rökrétt og 

þess vegna er það svo rökrétt fyrir þeim sem eru að fara að fyrirfara sér 

að þetta sé eina lausnin af því það hlýtur að vera af því þú ert svo 

duglegur að undirbúa þetta. Þú ert búinn að kveðja alla án þess að þeir 

viti það, þú ert búinn að skrifa bréf, búinn að ganga frá skuldum og 

jafnvel gera litla erfðaskrá eða hvað sem er. Búinn að gera heilmikið og 

allt orðið ok og allt perfect og búinn að semja frið við alla. Því meira 

sem þú gerir því betur líður þér. 

„Að hugsa um dauðann var partur af lífinu“ 

Sjálfsvígshugsanir virðast vera eðlilegur hluti af lífi þátttakenda. Allir 

þátttakendurnir hafa glímt við þessar hugsanir í mörg ár og þá er þetta jafn 



48 

tengt daglegu lífi og aðrar hugsanir. Emil sagði: „Ef eitthvað var þungt og erfitt 

að þá fékk maður bara sjálfsvígshugsanir og svo bara leið það hjá. Þetta var 

bara eins og að drekka vatn.“ Jónas hafði svipað að segja:  

 

Sko..jafnvel þó ég sé ekki lengur að hugsa um eða plana sjálfsvíg í dag 

að hérna... hef ekki gert það í langan tíma en þá er alltaf þessi stöðuga 

hugsun um dauðann. Hann er orðinn bara partur af því sem maður 

hugsar um á daginn, hann er kannski meira eins og áhugamál.  

„Það eru allskonar mýtur í gangi sem verður að útrýma“ 

Þátttakendurnir töluðu mikið um algengar mýtur þegar kemur að 

kynferðisofbeldi gagnvart körlum og drengjum. Þeir greindu frá hræðslunni 

um að aðrir myndu dæma þá sem barnaníðinga þar sem þeir væru sjálfir 

þolendur og þeirri hugmynd um að konur gætu ekki nauðgað körlum. 

Karlmennskuímynd var einnig mjög sterk og hafði mikil áhrif á tilfinningalíf 

þeirra. 

„Það traðkar á karlmennskunni að hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi“ 

Flestir þátttakendurnir töluðu um karlmennskuímyndina og hvaða áhrif hún 

hafði og þá upplifun að karlar eiga ekki að sýna tilfinningar. Þeir áttu það allir 

sameiginlegt að þessi staðlaða karlmennskuímynd, þessi ímynd um sterka og 

þögla karlmanninn, hafði mikil áhrif á tilfinningalíf þeirra og var ákveðin 

tilfinningaleg þöggun.. Hrafn talaði um að fela sig bakvið grímuna og grafa 

tilfinningarnar niður: 

 

Við erum karlmenn, megum ekki tala um þetta, megum ekki tjá okkur 

um tilfinningar sem er gjald karlmennskunnar (...) við bara blokkum á 

þetta og svo kemur eitthvað upp sem að hérna...ýtir á þessa punkta hjá 

okkur og þá höfum við í raun engin bjargráð til þess að takast á við 

þessar tilfinningar eða hvernig okkur líður og annað. 

 

Davíð hafði svipað að segja og Hrafn og nefndi að hann gæti t.d. aldrei sagt 

við félaga sína að hann gæti ekki hitt þá á spilakvöldi vegna þess að hann væri 

sorgmæddur því þeir hefðu bara hlegið af honum og hann sagði: 
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Varðandi eitthvað macho, það er ekki mikið talað um þetta, það eiga 

allir að þegja, það má ekki tala um tilfinningar, það má ekkert fara út í 

tilfinningar, í alvöru talað! Sem karlmaður, þú mátt ekkert tala um þetta. 

Karlmennskan sko. Pabbi talaði aldrei um tilfinningar og talaði aldrei 

um tilfinningar við mig. Svo brjótast tilfinningarnar út og við vitum 

ekkert hvað á að gera og þá er bara best að drepa okkur. 

 

Uppeldið hafði greinilega líka áhrif eins og Davíð sagði hér að ofan að pabbi 

hans talaði aldrei um tilfinningar við hann. Hvernig eiga þeir sem karlmenn að 

læra að tala um tilfinningar þegar þeir hafa ekki fyrirmyndina? Þessar 

vangaveltur lágu mikið á þátttakendunum og Helgi sagði: 

 

Það er einmitt þetta...karlmennskan. Svo bara uppeldislega séð og svona. 

Ef þú kemur úr svona umhverfi sem að karlmaður leitar sér ekki hjálpar 

og má ekki gráta og allt það að þá er bara erfitt að rífa þessar mýtur úr 

hausnum á okkur karlmönnunum. Ég var bara alinn svona upp að 

karlmenn sýni ekki tilfinningar og það voru konurnar sem sögðu það við 

þá! Þannig að þetta er svona. 

 

Davíð sagði samfélagið hafa skapað þessa karlmennskuímynd og lítið sé um 

skilning, hvað þá frá hinu opinbera og bætti við: „Af því það sést ekkert á 

manni að maður sé meiddur (...) þá á ég bara að vera í karlavinnu. Ég á að vera 

hörkutól í karlavinnu.“ Kári tók í sama streng og sagði: „Ég held að við séum 

svo grjótharðir tappar að við getum borið þetta. Það er bara svolítið svoleiðis.“ 

Helgi nefndi einnig stoltið, það er að segja karlmannsstoltið og hann sagði: 

 

Ég held að þetta stolt... stolt okkar sem karlmaður, skilurðu? Ég meina... 

það á enginn að nauðga karlmanni, allra síst einhver annar karlmaður 

eða misnota hann eða hvernig sem er. Ég held bara að þetta sé einhvern 

veginn grópað í okkur, þannig bara á þetta ekki að vera (...) en auðvitað 

er þessi hugsun alveg eðlileg við þessar aðstæður en óeðlilegar fyrir 

manneskjuna, að eiga að geta gert eitthvað strax með þetta til þess að ýta 

þessu frá sér. 

 

Herferðin #metoo hefur verið mjög öflug herferð en Halldór talaði um að það 

vanti áþekka fyrir karla. Hann sagðist finnast þessi herferð afar jákvæð og 
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mikilvæg en bætti við: „Það gleymist alltaf þessi þögli hópur. Við karlmenn 

eigum alltaf að vera sterkari, það er þessi falska karlmennskuímynd.“ 

 

Mikið var rætt um að karlar taki allt á hörkunni og að munurinn á körlum og 

konum væri að þær eru duglegri að tala um tilfinningarnar en þeir fari áfram á 

hnefanum og eigi erfitt með að finna lausnina og Helgi bætti við: „Af því við 

erum ekki með lausnina þá bara klárum við þetta.“ Jónas sagðist samt viss um 

að tölfræðin sýndi bara brot af raunveruleikanum: „Það eru ekki nema 20% 

karlar sem mæta í Stígamót (...) samkvæmt Gallup könnun að þá eru bara miklu 

fleiri karlar sem vilja bara ekki koma fram. Þetta svona traðkar á 

karlmennskunni.“ 

 

Jónas hélt áfram að tala um Stígamót og mun á körlum og konum og sagði það 

ekki leysa nein vandamál með að hafa allt í sitthvoru lagi og að mikilvægt sé 

að útrýma þessari staðalímynd af karlmönnum: 

 

Ég vil bara að næsta kynslóð sem kemur á eftir mér finni ekki þörf fyrir 

sýndarmennsku. En þetta er vonandi bara hlutir sem breytast. Eina sem 

ég hef áhyggjur af, þegar þessi umræða verður tekin, að þá kemur bara 

eitthvað að karlmenn séu að væla af því þeir séu að missa stöðuna sína í 

samfélaginu. Við erum alltaf að aðskilja fólk í hópa. Við verðum bara 

að hætta því. 

 

Eftir að Jónas leitaði sér hjálpar hafa þessar hugmyndir breyst talsvert mikið 

hjá honum: „Það er búið að gera gott fyrir mann og leiðrétta nokkrar svona 

ranghugmyndir sem hafa setið í manni.“ 

„Verð ég gerandi af því ég er karlkyns þolandi kynferðisofbeldis?“ 

Þátttakendurnir greindu frá hræðslunni um að aðrir myndu dæma þá sem 

gerendur þar sem þeir væru sjálfir þolendur. Svo virðist sem þessi mýta sé ansi 

lífsseig og sé ríkjandi í samfélaginu og umræðum í fjölmiðlum. 

Helgi sagði að þessar mýtur væri t.d. ein af ástæðunum fyrir að hann opnaði 

sig ekki um sín mál í mörg ár og sagði:  

 

Ég geri ekkert í mínum málum fyrr en núna bara fyrir 8 árum síðan. Var 

búinn að reyna að opna á þetta en það tókst ekki og mest megnis var það 
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út af umtalinu. Það voru svona mýtur í gangi að karlmenn sem verða 

fyrir kynferðisofbeldi verði sjálfir gerendur. 

 

Emil talaði um hversu ríkjandi þessi hugsun um að karlkyns þolendur 

kynferðisofbeldis yrðu sjálfir gerendur. Einn daginn var hann að hlusta á 

útvarpið þegar þekktur geðlæknir var að tala um afleiðingar kynferðisofbeldis, 

og þá sérstaklega um karlkyns þolendur, þar sem hann hélt því fram að 99% 

líkur væru á að karlkyns þolendur yrðu sjálfir gerendur og Emil sagði:  

 

Ég hugsa bara: „ef ég fæ þetta þá ætla ég að skjóta mig í hausinn, ef ég 

fæ einhverjar hugmyndir.“ En ég hef aldrei getað litið réttum augum á 

þennan [geðlækni]. Þetta segi ég vera ein af ástæðunum fyrir því að ég 

ýtti niður og opnaði ekki á þetta. 

 

Davíð heyrði álíka alhæfingu á fyrirlestri sem hann fór á um karlkyns þolendur 

kynferðisofbeldis. Á þeim fyrirlestri var því haldið fram að þeir [karlar] sem 

misnota börn séu sjálfir þolendur og sagðist Davíð hafa upplifað miklar 

áhyggjur út af þessum alhæfingum og sagði: „Þá fór ég bara að hafa áhyggjur 

af því og hérna (...) ég vil ekki að fólk fari að gruna það, best að setja þennan 

varnagla ef hann skyldi nú breytast í skrímsli.“ 

 

Þessi mýta gerði þátttakendurna hrædda og smeyka við að segja frá því þeir 

urðu hræddir um að aðrir færu að dæma þá sem barnaníðinga. Svona lífsseigar 

mýtur drógu úr þeim kjarkinn og þeir urðu smeykir. Jónas upplifði þessar mýtu 

mjög sterkt og sagði: 

 

Maður sat með þetta og oft var þetta eins og maður væri með byssu, eins 

og þegar maður var í kringum börn þá var maður alltaf eins og maður 

væri að passa sig og þú veist... hvenær breytist maður? Mér líður pínu 

óþægilega í kringum krakka því manni finnst eins og allir séu að fara að 

kalla mann barnaníðing eða eitthvað. 

 

Helgi sagðist hafa kenningu um ástæðu þess að þessi mýta væri svona öflug 

og ástæðan fyrir því væri að þeir menn sem eru gómaðir fyrir kynferðisofbeldi 

gagnvart börnum beri þetta oftast fyrir sig, að þeir hafi verið þolendur sem börn 

og bætti við: „Þeir hafa gert það til þess að fá meðaumkun og þetta hefur verið 
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sett svona opinbert, farið með þetta í fjölmiðla. Þar vil ég meina að þessi mýta 

komi (...) þetta er bara eins og smitsjúkdómur.“ 

„Körlum er ekki nauðgað af konum“ 

Önnur algeng mýta er sú að konur geti ekki nauðgað karlmanni. Konur voru 

gerendur hjá fjórum af sjö þátttakendum þessarar rannsóknar og var það 

áberandi hversu erfitt þeir áttu með að átta sig á því að þeim hafi verið nauðgað 

af konu. Þeir spurðu sjálfa sig hvernig þeir gátu „látið“ þetta gerast, því þetta 

sé eitt af því sem er oft í umræðunni: geta konur nauðgað körlum? Vissulega 

geta þær það en þegar það gerist eiga karlar oft í erfiðleikum með að 

viðurkenna það því þeir segjast upplifa meiri niðurlægingu, eins og Davíð 

sagði: „Mér finnst þetta niðurlægjandi (...) þori ekki að segja lifandi manni frá 

þessu.“ 

 

Halldór sagðist aðeins nýlega farinn að geta sagt að honum hafi verið nauðgað 

af konu. Hann átti mjög erfitt með að átta sig á að um raunverulega nauðgun 

hafi verið að ræða og því erfitt fyrir hann að skilgreina áfallið sem nauðgun: 

„Ég talaði bara um atvikið. Mér fannst ég ekki einu sinni hafa rétt á að fá hjálp 

frá Stígamótum af því þú veist... þetta var [kona]“ 

 Halldór sagði einnig að honum fyndist eins og það væri nánast ekkert vitað 

um konur sem nauðga körlum og að allar ráðstefnur snúist fyrst og fremst um 

konur sem þolendur og bætti við: „Það er svo lítið fjallað um það [konur sem 

nauðga körlum]. Ég held að það sé mikið meira en kemur fram í tölfræðinni. 

Svo líka að nauðgun snýst ekki um kynlíf. Það er ofbeldi.“ 

 

Ég ætla ekkert að draga úr atvikum annarra en ég held að það sé erfiðara 

þegar það er kona sem gerir þetta [nauðgar] en karlmaður af því þá 

geturðu allavega réttlætt fyrir þér: „já þetta var karlmaður...“ (...) 

karlmönnum er ekki nauðgað af því það eru bara við karlarnir sem 

nauðga. (Halldór). 

 

„Það er svakaleg orka sem leysist við að segja frá“ 

Að segja frá kynferðisofbeldinu var mjög stórt skref fyrir alla þátttakendurna, 

hvort sem það var við maka, vini, sérfræðinga, ráðgjafa eða aðra. Skömm og 
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sektarkennd voru afar ríkjandi hjá öllum þátttakendunum, að skammast sín 

fyrir að hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi. Þegar þeir sögðu loksins frá upplifðu 

sumir þeirra mikinn léttir á meðan aðrir fundu fyrir vantrausti í garð annarra. 

„Að skammast sín fyrir að hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi“  

Sex af sjö þátttakendunum nefndu skömm og sektarkennd, að skammast sín 

fyrir að hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi og trúa því að ofbeldið hafi verið 

þeirra sök. Þessi skömmustutilfinning var einnig hluti af hindruninni að segja 

frá og Kári sagði: „Ég trúði því að þetta var mín sök, skömm... líka 

fjölskyldutengslin, var hræddur um að þetta myndi splúndra fjölskyldunni.“ 

 Jónas sagði: „En það er alltaf þessi skömm... það er skömmustulegt fyrir 

karlmenn að leita sér hjálpar út af kynferðisofbeldi. Það gerir lítið úr 

karlmennskunni. Maður er aumingi.“ Hrafn tekur í sama streng: „Maður 

skammast sín bara svo mikið líka að manni datt ekki í hug að biðja um 

einhverja aðstoð.“ 

 Skömmustutilfinningin var einnig mjög sterk hjá Davíð. Hann sagði: „Ég 

skammast mín fyrir þetta sko... ég skammast mín rosalega. Mér finnst þetta 

niðurlægjandi.“ 

 

Halldór sagðist alltaf hafa verið ákveðinn bjargvættur, ætlaði sér að bjarga 

öllum og sagðist vera aumingjagóður en það hafi tekið sinn toll: „Biturleikinn 

er kannski sá að ég hefði getað sloppið við svo margt. Ég held að sjálfsásökunin 

sé meira svona: „af hverju var ég svona heimskur“? 

 

Emil greindi frá um að hafa verið misnotaður á tvennan hátt: líkamlega og svo 

frá samfélaginu andlega og sagðist alls ekki sammála þeirri umræðu að um 

sálarmorð væri að ræða þegar kemur að þolendum kynferðisofbeldis og hann 

sagði: 

 

Mér finnst það ekki rétt. Miðað við hversu mikil misnotkun er hér á landi 

að þá væru bara zombíar hér á götunum. Það er bara svoleiðis. Þetta er 

óhuggulega algengt á Íslandi. Það er eitthvað mikið að þessari þjóð. Það 

er mín persónulega skoðun og það má hafa það eftir mér. 
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„Ég varð bara alveg varnarlaus“ – að segja frá 

Stuðningur var mikilvægur fyrir alla þátttakendurnar þegar þeir sögðu frá 

ofbeldinu en viðbrögðin voru þó misjöfn. Þegar þeir sögðu frá losnaði um 

mikla spennu sem hafði legið á þeim í mjög langan tíma, jafnvel áratugi. 

 Helgi fékk taugaáfall á sínum tíma og sagði viðbrögð líkamans hafa verið 

mjög einkennileg og hann upplifði algjört varnarleysi sem varð til þess að hann 

opnaði sig við félaga sína sem hann lýsti sem mikilli losun: 

 

Hausinn er alveg fúnkerandi en svo bara gerist ekkert. En það þurfti 

þetta til, ég þurfti að fá taugaáfall, líkamlegt taugaáfall. Ég brotnaði svo 

niður (...) grenjaði alveg í margar vikur og það var rosalega fín losun. 

En það var bara eitthvað sem maður mátti ekki gera áður fyrr; að gráta. 

 

Jónas lenti í alvarlegu vinnuslysi og fékk harkalegt höfuðhögg. Hann upplifði, 

eins og Helgi, algjört varnarleysi sem varð einnig til þess að hann sagði frá 

öllu: „Við þetta höfuðhögg varð ég bara alveg varnarlaus, það kom bara allt 

upp og ég réð ekkert við það. Ég var bara eins og flak en það þurfti þetta til.“ 

 

Helgi var í sambúð með konu fyrir mörgum árum og var mikil drykkja í gangi 

á því tímabili. Hann ákvað að segja henni frá kynferðisofbeldinu en viðbrögðin 

hennar urðu afar sterk og hann sagði: 

 

Hún varð alveg dýrvitlaus og brjáluð og ætlaði að drepa [gerandann] og 

þá hugsaði ég bara: „nei, ég reyni þetta ekki aftur.“ En svo var ég bara 

ekkert laus við það (...) en við erum góðir vinir í dag þó við séum ekki 

saman og höfum ekki verið í mörg ár en þá tölum við mikið saman. Ég 

treysti henni fyrir öllu og mjög gott að leita til hennar. 

 

Sumir upplifðu mikinn stuðning frá sínum nánustu á meðan aðrir hefðu viljað 

frá meiri stuðning. Svo virtist sem stuðningurinn væri hvað mestur frá karlkyns 

félögum. Helgi sagði: 

 

Ég fékk mjög góðar móttökur þar sem að félagar mínir sem ég gat leitað 

til og það var bara frábært að geta þetta á þessum tíma vegna þess að það 

er svakaleg orka sem leysist [við að segja frá] (...) svo var það alltaf 

vonin af því þessir félagar mínir sem urðu líka fyrir svona, þeir lifðu af. 
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Þá fór maður að spá að þetta hlyti að vera í lagi. Satt að segja var ég 

agalega hræddur við að tala um þetta við konu sko... því viðbrögð 

fyrrverandi kvenna var sko.. ég hugsaði bara: „bíddu, hugsa þær þetta 

eitthvað öðruvísi? 

 

Kári sagðist hafa fengið mikinn stuðning frá sinni fjölskyldu en þegar hann 

sagði frá brugðust margir við með reiði, ekki út í hann heldur sjálfa sig; fyrir 

að hafa ekki tekið eftir þessu og hann sagði:  

 

Það var eins og eitthvað hafi verið tekið af þeim. En ég er svo sem ekkert 

búinn að segja öllu fólkinu í kringum mig frá þessu. En þeir sem hafa 

fengið að vita þetta... sumir urðu reiðir, aðallega út í sjálfa sig að hafa 

ekki gert eitthvað, að hafa ekki séð þetta. Af því þegar maður segir frá 

þá er þetta svo augljóst, það var eitthvað að... en ég fékk mikinn stuðning 

frá öllum. 

 

Kári bætti við að hann fékk mikinn stuðning frá vinum sínum og sér í lagi 

nágrannanum: „Ef ég er ekki búinn að hafa samband í tvo daga að þá kemur 

hann bara. Það er ákveðinn stuðningur.“ 

 Helgi sagði systkinum sínum og mökum þeirra frá og voru allir boðnir og 

búnir til að styðja hann og vera til staðar en hann sagðist þó ekki hafa fundið 

fyrir þeim stuðningi sem hann vantaði: 

 

Þau voru boðin og búin að styðja mig í öllu sem ég þyrfti á að halda, ég 

sagði þeim hvaða leiðir ég ætlaði að fara og fá hjálp og vinna úr þessu 

(...) en síðan sko... kom það aldrei til að þau studdu mig sko... þau studdu 

mig alveg þannig en það var enginn extra stuðningur, það var ekkert 

verið að hringja. Kannski hefði maður viljað heyra meira frá þeim svona 

þar sem ég var hálfpartinn að biðja um það. 

 

Halldór sagði viðbrögðin hafa verið mjög misjöfn þegar hann sagði frá sinni 

reynslu: 

 

Viðbrögð annarra hafa verið misjöfn. Mér finnst eins og margir taka mig 

ekki alvarlega og líta ekki á þetta sem „alvöru nauðgun“ af því gerandinn 
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var kona. Ég átti mögulega einhvern þátt í því þar sem ég var ekki 

duglegur að viðurkenna þetta fyrir sjálfum mér. 

„Ég á mjög erfitt með traust“ 

Þrír af þátttakendunum greindu frá vantrausti í garð annarra hvort sem það var 

til vina eða yfirvalda. Davíð var rétt skriðinn á unglingsárin þegar stjúpmóðir 

hans fór að gruna að ekki væri allt með felldu. Hún þrýsti á hann þar til hann 

sagði frá öllu. Í kjölfar þess að segja frá þurfti hann að fara til lögreglunnar til 

að gefa skýrslu en sú reynsla sat í honum. Hans upplifun af að tala við 

lögregluna var alls ekki góð og nefndi hann að þeir hefðu þurft að fá þjálfun í 

að tala við þolendur kynferðisofbeldis, sér í lagi börn: 

 

Ég man hvað mér fannst rosalega vont hvernig lögreglumaðurinn talaði 

við mig sko... ég hélt ég væri bara á leiðinni í fangelsi, hann talaði 

þannig, svona ógnandi. Þannig fattaði ég að ég má ekki tala um þetta 

sko... ég var að gera eitthvað rangt og átti bara að þegja. 

 

Á sama tíma og misnotkunin átti sér stað hjá Kára deyr náinn ættingi hans og 

fór í kjölfarið með fjölskyldunni sinni til sálfræðings. Hann var sjálfur á 

barnsaldri og sagðist hann í dag eiga erfitt með að treysta sálfræðingum út af 

þessari fyrstu reynslu sinni: 

 

En ég sagði aldrei neitt einasta orð. Sálfræðingnum fannst bara allt í lagi, 

ég ætti bara eftir að finna mér tíma og þá myndi ég opna mig en það 

gerðist ekki fyrr en 20 árum seinna (...) þetta litaði bara alla mína 

upplifun af sálfræðingum. Ég fer bara ekki til sálfræðings þó þeir séu 

örugglega margir góðir og gildir. 

 

Jónas sagðist eiga mjög erfitt með að treysta fólki og þá sérstaklega konum: 

 

Ég hef aldrei farið í samband, hef enga löngun í samband og á bara mjög 

erfitt með að treysta fólki (...) ég fer ekki hópfundi hjá Stígamótum, bara 

einkafundi. Því fleiri sem vita um mann því fleiri upplýsingar eru um 

mann og upplýsingar eru vopn. Fólk er kúgað með upplýsingum og 

annað sko. 
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Davíð sagðist heldur ekki opna á þetta á sínum AA fundum þrátt fyrir að hann 

upplifi mikinn kærleik og samkennd þar en hann eigi mjög erfitt með tala um 

öll þau áföll sem hann hefur orðið fyrir. Sérstaklega þar sem þrír af 

gerendunum eru konur: 

 

Ég hef aldrei nokkurn tíma rætt þetta þar [AA] og ekki einu sinni í 

Starfsendurhæfingu. Ég hef sagt einum og einum þetta sem hafa opnað 

sig af fyrra bragði en ég segi bara: „já, ég hef upplifað þetta líka“ Ég fer 

ekkert í smáatriði eins og núna. Ég hef ekki talað um þetta síðan... og 

ekki talað um öll þessi atvik í einu, þetta er í fyrsta skipti sem ég geri 

það sko. 

 

„Hugur og líkami haldast í hendur“ 

Sumir af þátttakendunum hafa  greinst með þunglyndi, kvíða og ADHD. Flestir 

tala um neikvæðar hugsanir sem fara í gang og vonleysið sem því fylgir. Sumir 

töluðu lauslega um líkamleg einkenni sem afleiðingar af áföllunum þó svo 

sumir væru ekki endilega vissir um hvort um tengsl væru þarna á milli. 

„Ég upplifði algjört vonleysi“ 

Flestir áttu það sameiginlegt að neikvæðar hugsanir og vonleysi helltist yfir þá 

reglulega. Þegar eitthvað bjátaði á var stutt í vonleysið og Hrafn talaði um að 

stundum upplifði hann að alheimurinn væri á móti honum þegar eitthvað gekk 

ekki upp:  

 

Maður gefst bara upp. Ef ég næ ekki að gera eitthvað sem ég átti að vera 

búinn með...þá fer þetta bara í svona spíral neikvæðra hugsana (...) 

maður fer bara að pæla í af hverju maður á að halda áfram, í rauninni.  

 

Þátttakendurnir greindu frá að þeir væru í eðli sínu glaðlyndir en jafnframt væri 

stutt í vonleysið. Davíð sagðist vera mjög tilfinningalega heftur og ekki vanur 

að taka eftir tilfinningum: „Ef þú ert ekki vanur að taka eftir tilfinningum 

þínum af því þú ert tilfinningalega bældur þá ferðu að rífa sjálfan þig niður og 

þá ferðu sjálfkrafa í hegðun sem er neikvæð.  
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Helgi sagðist einnig vera glaðlyndur í eðli sínu og að hann væri meira fyrir að 

hafa skemmtilegt í kringum sig en sagði: „En svo fer að bera á því þegar ég fer 

í mitt fyrsta samband, t.d. þá fara sveiflurnar að koma (...) ég gat verið rosa 

þungur og frosinn í einhverja daga og ég bara skildi það ekki.“ 

 

Þegar Davíð var á þrítugsaldri sótti hann reglulega fundi hjá AA samtökunum 

en á þeim tíma fann hann sig ekki þar og fór að líða illa: 

 

Ég tengdi ekki alltaf inni á þessum fundum svo ég hætti bara. En hérna... 

vandamálin voru samt ennþá til staðar og þau hlutu að vera hjá 

barnsmóðurinni svo ég hætti með henni eins og kjáni. Það var ekki það 

svo það hlaut að vera vinnan svo ég hætti í henni...en það var ekki hún. 

Það hlaut að vera íbúðin og allar minningarnar svo ég seldi hana. Það 

var ekki það. 

„Ég var mjög kvíðinn“ – að greinast með geðraskanir 

Nokkrir af þátttakendunum höfðu greinst með kvíða og/eða þunglyndi á 

fullorðinsárum og sumir með ADHD. Kvíðinn virtist þó vera algengastur. 

Hrafn greindist með alvarlegt þunglyndi og ADHD á fullorðinsárum en hann 

sagðist einnig upplifa mikinn félagskvíða og þá fari hann í að berja sjálfan sig 

niður: „Maður fær svona félagskvíða og þorir ekki að fara eitthvað og svo ber 

maður sig niður fyrir að vera aumingi fyrir að þora ekki að fara eitthvert og 

hérna... maður finnst maður vera ræfill (...) maður upplifir svona vonleysi.“  

 Davíð var búinn að glíma við mikla andlega erfiðleika og eftir ákveðinn 

tíma endaði hann inni á geðdeild: „Ég endaði inni á geðdeild með kvíða og 

þunglyndi og var settur á lyf og var eins og jójó inn og út af geðdeild.“  

 

Helgi sagðist ennþá glíma við kvíðann en eftir að hafa sótt sér hjálp við 

úrvinnslu áfalla eigi hann auðveldara með að kljást við kvíðann og hann sagði: 

 

Með þessar neikvæðu hugsanir að þá hefur maður verkfæri í dag til þess 

að taka á móti þeim og hleypa þeim út aftur (....) ég er alltaf að finna 

lausnir á því sem ég þarf að takast á við. En kvíðinn kemur alveg líka. 

Hann er alltaf til staðar en ég býð honum bara velkominn því hann 

stoppar alltaf stutt við að hann er farinn miklu fyrr en áður. 
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Emil glímdi einnig við kvíða og talaði um hvernig hann færi stundum í að 

aftengja sig, sem rannsakanda þótti afar áhugavert, en hann sagði: 

 

Stundum fer maður í það að aftengja sjálfan sig, sem er ekkert gott. Vera 

bara hérna (bendir á höfuðið) sem gengur til dæmis ekki upp í 

ástarsambandi. Maður verður að vera hérna líka (bendir á hjartað) en 

það er mjög auðvelt að aftengja sig. Þegar einhverjir erfiðleikar eru þá 

meikar maður ekki sársaukann og þá aftengir maður sig. Það er ekki gott. 

Það er bara alls ekki gott. 

 

Helgi sagðist fagna því að umræðan sé orðin meiri en hún var um karla sem 

þolendur  og afleiðingar þess þó langt sé í land en það vanti meira upp á: 

 

Mér finnst sko umræðan, bara að vekja athygli á þessari umræðu um 

hvar er hægt að fá hjálp og svo hverjar afleiðingarnar eru, sú umræða 

má vera meiri. Það eru eiginlega bestu upplýsingarnar sem hægt er að 

veita þeim sem eru þarna úti, að þeir sjái hvert þeir geti farið og að fólk 

fari að tala vitrænt um afleiðingarnar og setja þær niður á blað. Og þá 

einmitt um sjálfsvígshugsanir. Því manni finnst maður vera það ljótasta 

og ömurlegasta mannvera í heiminum. 

„Líkaminn ber byrðina“ 

Allir þátttakendurnir sögðu frá líkamlegum einkennum sem þeir töldu að 

einhverju leyti mætti tengja við þau áföll sem þeir hafa orðið fyrir. Emil sagðist 

ekki hafa mikla líkamlega tengingu og vera ósáttur við líkamann sinn ásamt 

því að vera með ansi hátt sársaukaþol. Halldór sagðist hafa þjáðst af miklum 

kviðverkjum sem mætti kannski rekja til kviðslits en sagðist þó tengja þessa 

verki við áföllin. Davíð er með vefjagigt og sagðist sannfærður um að það 

tengdist öllum þeim áföllum sem hann hefur orðið fyrir.  

 Hrafn hafði glímt stöðugan höfuðverk þegar hann var yngri og þótt dregið 

hafi úr honum með aldrinum upplifði hann ennþá streitu og svefnleysi og 

sagði: „Hvort þetta sé tengt áföllum þá er það klárlega tenging þar sem 

þunglyndið tengist því og það spilar inn í líkamlegu þættina.“  

 

Óútskýrðir verkir og líkamleg einkenni hrjáði nokkra af þátttakendunum og 

tengja þeir mis mikið við andlega heilsu.  
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Ég fæ stundum kippi eða tick yfir daginn sem ég er ekki alveg viss með 

af hverju það gerist en ég held að það sé komið út af andlegum 

vandamálum sem eru komin út af mörgum atriðum yfir langan tíma. Get 

ekki rakið þetta beint til áfalls en þetta byrjaði allt í einu en eftir að hafa 

unnið í andlegum vandamálum mínum þá hafa kippirnir minnkað. 

(Jónas). 

 

Helgi var alveg sannfærður um að líkamlegu einkennin tengdust áföllunum 

mjög sterkt og hann upplifði þó nokkur: 

 

Líkamleg einkenni mín hafa verið ýmis og má nefna meltingarvandamál 

sem lýstu sér sem kviðverkir og alvarleg hægðartregða. Þessi einkenni 

voru mest áberandi, svo ég muni, frá 5 til 12 ára aldurs. Mjög lítið ber á 

þeim núna. Húðvandamál voru mikil frá barnsaldri sem lýstu sér m.a. 

sem stórar frunsur í andliti sem blæddi úr (...) þegar ég er ca 9 ára fékk 

ég stór kýli á mjöðm sem dreifðu sér á bak og læri með greftri og 

sýkingu. Þetta olli mér andlegri vanlíðan og minnimáttarkennd. 

 

Kári nefndi líka líkamleg einkenni sem hann tengdi við áföllin. Hann hafði 

glímt við mikla bakverki í 10 til 20 ár. Hann sagðist vera með stöðuga verki og 

upplifa að þetta [andleg vanlíðan] ráðist á skrokkinn á honum innan frá og var 

með ýmis konar líkamlegan sársauka. Kári hafði nokkrum sinnum farið til 

læknis vegna bakverkjanna og sagði: 

 

Þeir bara rannsaka og taka myndir og finna bara eitthvað sem ekkert er 

að sko. Engin greining eða neitt svoleiðis. Bara óútskýrðir verkir. Ég 

fékk bara verkjatöflur og sagt að fara heim að hvíla mig. En ég held að 

margir þeirra sem glíma við mikil líkamleg einkenni hafi upplifað 

einhvers konar áföll. 

 

„Ég vissi ekki að ég mætti leita til Stígamóta sem karlmaður“ 

Allir þátttakendurnir hafa sótt aðstoð við úrvinnslu áfalla og misjafnt var hvort 

leitað var til sálfræðings, geðlæknis eða samtaka gegn ofbeldi. Sumir töluðu 
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um þekkingarleysi hjá heilbrigðisstarfsfólki þegar kemur að kynferðisofbeldi 

og nauðsyn þess að spyrja sjúklinga um áfallasögu.  

„Það opnaðist nýr heimur við að fá aðstoð“ 

Misjafnt var hvað varð til þess að þátttakendurnir leituðu sér aðstoðar en Helgi 

sagðist hafa gert það fyrst og fremst eftir að hann fékk taugaáfallið. Hann var 

keyrður á Landspítalann og var lagður inn á taugadeild þar sem hann fékk mjög 

góðar móttökur. Hann hélt áfram að vinna í 12 spora vinnunni og fór svo inn á 

aðra deild og síðan í SASA og það var þá sem hann áttaði sig á hvað þessi 

vinna við úrvinnsluna hafði gert honum gott: 

 

Þá eiginlega opnaði ég augun fyrir því hvað þessi vinna var farin sko... 

þessi rótarvinna var að geysast upp með bara þetta kynferðisofbeldi. 

Mikið í umræðunni og fóru að opnast nýjar dyr og gluggar að maður gat 

leitað á fleiri staði. Maður gat farið í Stígamót og Drekaslóð (...) fór á 

Stígamót og átti þar viðtöl og svo fékk maður svona leiðbeiningar og 

annað. 

 

Jónas sagðist ekki hafa áttað sig á því að hann sem karlmaður ætti rétt á aðstoð 

hjá Stígamótum því hann hélt að það væri bara fyrir konur: 

 

Það var ekki fyrr en ég fór inn á Vog að ég heyrði að ég gat leitað til 

Stígamóta, það var ekki eitthvað sem ég bjóst við. Ég hélt sko, eins og 

umræðan hefur verið, að karlar eru þeir sem fremja ofbeldi og konur þær 

sem verða fyrir ofbeldi. Það var bara eins og það væri þannig. 

 

Kári hitti ráðgjafa hjá [Samtökum gegn ofbeldi] í nokkur ár en hætti svo að 

mæta þangað þegar ráðgjafinn hans hætti þar störfum. Sagðist hann ekki nenna 

að byrja aftur að segja frá ofbeldinu við nýjan ráðgjafa og hann sagði: 

 

Það besta við að hafa sama ráðgjafann sko... bara að létta á hjarta sínu. 

En að finna nýjan ráðgjafa sko... það er ekkert auðvelt að byrja alltaf upp 

á nýtt. Því þegar maður er hjá sama ráðgjafanum þá þarf maður ekkert 

að segja allt aftur og aftur. 
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Jónas tók í sama streng og sagði það ákveðið öryggi hafa alltaf sama ráðgjafann 

svo hann þyrfti ekki að segja alla söguna aftur og aftur. Hann hitti líka 

sálfræðing og fannst það hjálpa mikið að hafa bæði og sagði: 

 

Þetta er í raun blanda af öllu (Stígamót og sálfræðing) sem hefur hjálpað 

mér mest. Þegar ég er að tala um þessa hluti að þá er ákveðin þolinmæði 

sem fólk er með og það er svona ákveðinn skilningur. Eins og í 

Stígamótum gat maður farið og talað við hann [ráðgjafann] um daginn 

og veginn án þess að tala nokkuð um atburðinn en svo á einhverjum 

tímapunkti þurfti maður að tækla þetta en það var samt ekkert verið að 

þrýsta á mann. Maður fór bara á sínum hraða. Það hjálpaði líka að grafa 

undan hatur fyrir fólk (...) að sleppa hatri á konum, sérstaklega 

harðkjarna feministum. 

 

Eftir vinnuslysið fór Emil að segja frá og í kjölfarið að leita sér aðstoðar sem 

hann fór þó varlega í og gerði í smá skömmtum en hitti svo sálfræðing sem 

hann sagði hafa verið það besta sem kom fyrir hann: 

 

En mér var sem sagt bent á þennan sálfræðing og ég man alltaf eftir því 

þegar ég hringdi í hann og hann sagði bara, án þess að ég væri í raun 

búinn að segja eitthvað, „komdu strax“. Ég var að deyja sko (...) ég var 

hjá honum alveg tvisvar, þrisvar í viku og hann gerði þetta án þess að 

taka krónu fyrir. Þetta þróaðist út í það að við erum bara vinir í dag. Ég 

lærði af honum og hann lærði af mér. 

 

„Það vantar að spyrja meira um áfallasögu“ – skortur í þjónustunni 

Nokkrir af þátttakendunum nefndu ýmist skort á fleirum karlkyns ráðgjöfum 

hjá Samtökum gegn ofbeldi ásamt því að heilbrigðisstarfsfólk þurfi betri 

þekkingu á þessu sviði og spyrja meira um áfallasögu. Kári talaði um að í öll 

þau skipti sem hann fór til læknis út af bakverkjum þá hafi hann aldrei verið 

spurður út í áfallasögu. Davíð var á tímabili inn og út af geðdeild en sagðist 

aldrei hafa verið spurður um áfallasögu. Þá nefndi hann Gæfusporin sem er 

þverfaglegt úrræði fyrir konur sem eiga áfallasögu: 
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Ég vil bara það sama og konur fá. Ég hef heyrt mikið um Gæfusporin 

sem er mjög gott. Ég hélt fyrst að það væri í boði fyrir karla líka en svo 

er ekki. Ég hef svo bara heyrt af [samtök gegn ofbeldi] og þekki margar 

stúlkur sem hafa leitað þangað. Mér finnst samt vanta meira fyrir karla... 

veit ekki hvað... nema þá bara Gæfusporin. Væri gaman að hafa slíkt 

fyrir okkur karlana líka. 

 

Emil tók í sama streng og sagði hann kunnáttu heilbrigðisstarfsfólki ábótavant: 

 

Mér finnst skorta að fagfólk, innan gæsalappa, sé opnara fyrir því að 

þegar viðkomandi skjólstæðingur er með sögu um misnotkun(..) já að 

sko fagfólk leiti sér þekkingar sjálft. Þessir gömlu tréhestar (hlær) að 

þeir séu ekki svona þvermóðskufullir að vilja ekki opna á það því fólk 

sem fær ADHD greiningu eða annað og fleiri greiningar, þetta eru bara 

afleiðingar kynferðisofbeldis. Það þarf meira en það er ekki til staðar. 

 

 

Jónas og Halldór sögðust báðir vilja sjá fleiri karlkyns ráðgjafa hjá samtökum 

gegn ofbeldi og Jónas sagði: 

 

Ég myndi vilja prófa, ég veit ekki hvernig það er með Stígamót hvort 

þeir taki við bæði konum og körlum í gistingu, svona eins og 

Kvennaathvarfið... það gæti örugglega verið til karlaathvarf en ég veit 

ekki hvort karlar myndu nýta sér það. Sérstaklega ekki ef þeir leita ekki 

til Stígamóta. 

 

Hrafn sagðist eftir að hafa byrjað að sækja sér hjálp einu sinni hafi verið 

auðveldara að sækja sér aðstoð aftur. Hins vegar fyndist honum aðstoðin þurfi 

að vera sýnilegri fyrir bæði konur og karla: 

 

Það þarf að hætta að kyngreina þetta svona geðveikt mikið fyrir konur 

og karla, að það þurfi að vera eitthvað mismunandi aðstoð fyrir kynin, 

þú veist? Við erum ekki svona mismunandi. Þetta er líka spurning um 

félagslegan þátt hjá okkur. Það á bara að vera í lagi fyrir okkur öll að 

sækja hjálpina. 
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Umfjöllun um niðurstöður 

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að sjálfsvígshugsanir snúast fyrst 

og fremst um finna frið og sleppa við ágengar hugsanir um ofbeldið. 

Sjálfseyðingarhvötin var sterk hjá þeim öllum sem kom fram sem 

áhættuhegðun og skeytingarleysi gagnvart eigin lífi og heilsu. 

Algengar mýtur um karlkyns þolendur kynferðisofbeldis hafði mikil áhrif á 

alla þátttakendurna, sérstaklega karlmennskuímyndin sem fólst í 

tilfinningalegri þöggun. Aðrar mýtur eins og að karlkyns þolendur verði sjálfir 

gerendur og að konur geti ekki nauðgað körlum hafði einnig neikvæð áhrif á 

þá.  

Að segja frá reyndist þeim erfitt en þeir fundu fyrir miklum létti við að segja 

frá. Stuðningur og viðbrögð annarra skiptu þá máli. Brotin sjálfsmynd og 

neikvæðar hugsanir einkenndu líf þeirra. Sumir höfðu fengið greiningu á hvers 

kyns geðröskunum og fundu þeir einnig fyrir líkamlegum einkennum. 

Leitin að aðstoð reyndist sumum erfið og fannst þeim vera skortur á 

upplýsingum um hvar hægt sé að leita aðstoðar. Einnig upplifðu þeir 

þekkingarleysi heilbrigðisstarfsfólks um kynferðisofbeldi gagnvart körlum og 

fannst þeim mætti leggja meiri áherslu á að spyrja um áfallasögu. 

Sterk sjálfseyðingarhvöt 

Allir þátttakendurnir áttu það sameiginlegt að hugsa um sjálfsvíg en ekki allir 

höfðu gert sjálfsvígstilraun. Áhættuhegðun var mjög einkennandi þó svo 

tilgangurinn hafi ekki verið að enda líf sitt var þeim sama um eigin heilsu og 

líf. Tilhugsunin um alvarlega sjúkdóma reyndist þeim ekki erfið og sumir 

þeirra óskuðu sér hreinlega að fá að deyja úr krabbameini því þá þurftu þeir 

ekki sjálfir að hugsa um hvernig best væri að fremja sjálfsvíg. Mikil drykkja 

og neysla annarra vímuefna var einnig vandamál hjá sumum þátttakendunum 

ásamt því að ofgera sér í vinnu. Allt voru þetta leiðir til þess að deyfa andlegan 

sársauka. 



66 

 Sjálfsvígshugsanir virtist vera eðlilegur hluti af lífi þátttakenda sem allir 

höfðu glímt við í mörg ár frá því ofbeldinu lauk. Rannsakanda fannst afar 

áhugavert þegar karlarnir greindu frá að þessar hugsanir væru jafn tengdar 

daglegu lífi og aðrar hugsanir. Eins og Emil sagði að þá voru þessar hugsanir 

um dauðann bara eins og að drekka vatn. Mikið álag og streita ýttu undir 

sjálfsvígshugsanir hjá körlunum en einnig gat umræða um kynferðisofbeldi í 

samfélaginu ýtt undir slíkar hugsanir þar sem svona mikil umræða, þó þörf sé, 

kallaði fram viðbrögð og varð streituorsök. Þeir áttu það allir sameiginlegt að 

hugsunin um sjálfsvíg væri leið til að finna frið og forðun frá því stöðuga áreiti 

hugsana um ofbeldið og andlega vanlíðan. Þessi rómantíska kyrrð yfir 

dauðanum. 

Sumir fóru langt í að skipuleggja sjálfsvíg og huga að því hvernig best væri 

að framkvæma það. Áhugavert er þegar Davíð greindi frá að þegar hann færi 

að skipuleggja sjálfsvíg færi honum að líða betur. Með því að skipuleggja fór 

hann að ganga frá sínum málum og leysa ýmis vandamál. Þegar á leið fann 

hann fyrir létti og hætti við á síðustu stundu. Flestir sögðu að tilhugsunin um 

að skilja fjölskyldu og börn eftir hindruðu þá í að fremja sjálfsvíg. Hrafn sagði 

sjálfsvígshugsun vera einmanalega tilfinningu því það væri enginn sem gæti 

skilið né hjálpað þótt viljinn væri fyrir hendi.  

Ekki fundust rannsóknir sem einblína sérstaklega á hvað hvílir á bakvið 

sjálfa sjálfsvígshugsunina. Þessi mikla áhersla á að finna frið, að vilja bara 

sleppa við neikvæðar og erfiðar hugsanir um ofbeldið er því mjög áhugaverð. 

Velta má fyrir sér hvort sjálfsvígshugsanir snúist fyrst og fremst um að fá frið 

fyrir eigin hugsunum frekar en dauðann sjálfann. 

Rannsóknir sýna að karlkyns þolendur kynferðisofbeldis séu áhættusæknari 

eins og fram kemur í rannsókn Sigurdardottir o.fl. (2014) þar sem karlarnir 

sögðust hreinlega vera heppnir að vera á lífi. Tengsl eru á milli 

kynferðisofbeldis í æsku og áhættuhegðunar en þeir einstaklingar eru líklegri 

til þess að glíma við áfengisvanda, spilafíkn og sjálfsvígshugsanir (Zhu o.fl., 

2015). Þetta stemmir við niðurstöður þessarar rannsóknar um áhættuhegðun 

karlkyns þolenda kynferðisofbeldis.  

Þessar sjálfsvígshugsanir stemma við rannsókn Lopez-Castroman o.fl. 

(2013) en niðurstöður þeirra eru að sjálfsvígshugsanir eru líklegri hjá þeim sem 

verða fyrir kynferðisofbeldi. Því yngri sem þolendurnir eru, þegar ofbeldið á 

sér stað, því líklegri eru þeir að hafa sjálfsvígshugsanir og gera tilraun til 
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sjálfsvígs. Ekki voru allir þátttakendurnir á barnsaldri þegar ofbeldið átti sér 

stað en glímdu þó við sjálfsvígshugsanir. 

Áhugavert er að sjá samband milli þess að skipuleggja sjálfsvíg og þess að 

hætta við á ögurstundu. Davíð talaði um að sér liði betur og betur eftir því sem 

hann skipulagði sjálfsvíg og fann fyrir meiri ró. Í rannsókn Hunt o.fl. (2017) 

kemur fram að einkenni fyrir yfirvofandi sjálfsvígsvígstilraun sé að tilkynna 

sjálfsvígstilraun, ró, orkuleysi, vonleysi, áhættuhegðun og að líta út fyrir að 

vera í sátt. Þetta stemmir að mestu við það sem Davíð nefndi en hann upplifði 

ró og varð sáttur sem svo varð til þess að hann hætti við. Davíð nefndi þó ekki 

vonleysi, orkuleysi né áhættuhegðun þegar hann fór út í það að skipuleggja 

sjálfsvíg, heldur gekk hann frá öllum lausum endum svo það myndi ekki lenda 

á þeim sem eftir stæðu. Þetta þykir rannsakanda afar áhugavert og hægt er að 

velta fyrir sér hvort það sé ákveðin meðferð að ganga frá sínum málum sem 

annars hefði ekki verið gert.  

Tilfinningaleg þöggun karlmennskunnar 

Áhugavert er hversu mikið þátttakendurnir fjölluðu um karlmennskuímyndina 

og neikvæð áhrif hennar. Svo virtist sem karlmennskan hafði þau áhrif að þeir 

sýndu ekki tilfinningar, áttu erfitt með að gráta og því síður að segja frá. Hægt 

er að líta á karlmennskuímyndina sem ákveðna þöggun á tilfinningalíf 

karlmanna: að upplifa það að mega ekki sýna tilfinningar, að mega ekki tjá sig 

um erfiða hluti, að upplifa það að mega ekki gráta. Eins og Hrafn komst svo 

vel að orði: „Þetta er gjald karlmennskunnar“. Sumir töluðu um uppeldið en 

aðrir um samfélagið; að samfélagið hafi búið til þetta norm í kringum 

karlmennskuna og hvernig karlmenn eiga að hegða sér og tjá sig, eða ekki tjá 

sig. Þetta sést glögglega í bíómyndum, þáttum, umræðum á samskiptamiðlum 

og jafnvel í fjölmiðlum. Hver hefur ekki heyrt setninguna: „stórir strákar gráta 

ekki“? Uppeldið spilar sennilega þarna inn líka og kannski er þetta oft 

hugsunarleysi, að ala stráka þannig upp að þeir eigi ekki að gráta en nú til dags 

eigum við að vita betur. Ef það að bæla niður tilfinningar er lærð hegðun þá 

hljótum við að geta snúið þessu við. Í mars 2018 fór af stað átak með 

myllumerkinu: #karlmennskan á twitter, sem færst hefur á facebook og fleiri 

staði. Þar er hægt að sjá fullt af körlum opna sig um tilfinningar og atburði sem 

þeir hafa kannski ekki gert áður útaf: #karlmennskan. Þessu ber að fagna og er 
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vonin að komandi kynslóðir eigi eftir að líta til baka og hugsa: af hverju máttu 

karlar ekki sýna tilfinningar? 

Önnur mýta sem hrjáði flesta karlana í þessari rannsókn er sú að karlkyns 

þolendur kynferðisofbeldis verði sjálfir gerendur. Þeir urðu sumir hverjir 

hreinlega hræddir við að breytast sjálfir í gerendur, jafnvel þótt þeir vissu að 

þeir væru ekki barnaníðingar né hefðu slíkar kenndir. Umræðan í samfélaginu 

er því miður oft á þá leið að þetta sé raunin. Einn af þátttakendunum heyrði 

þessu fleygt fram á fyrirlestri sem hann var staddur á og annar þátttakandi 

heyrði þekktan geðlækni alhæfa í útvarpsviðtali að það væru 99% líkur á að 

karlkyns þolendur yrðu sjálfir gerendur. Ljóst er að þessi mýta hafði gríðarleg 

áhrif á karlana í þessari rannsókn og hindraði þá í að segja frá. 

Enn önnur mýta sem þeir nefndu var sú að konur gætu ekki nauðgað 

körlum. Fjórir af sjö þátttakendunum voru misnotaðir, eða nauðgað, af konum. 

Tók það Halldór langan tíma að geta sagt að honum hafi verið nauðgað af konu 

en talaði alltaf um „atvikið“ því hann átti erfitt með að átta sig á og viðurkenna 

að honum hafi verið nauðgað af konu. Segist hann í dag ekki hafa þessar 

ranghugmyndir. Kannski spilar karlmennskan þarna inn líka – mögulega 

blandast þetta saman og úr verður grautur af ranghugmyndum um karlmennsku 

og að körlum geti ekki verið nauðgað af konu.  

Hægt að er að sjá ýmsar rannsóknir sem fjalla um karlmennskuímyndina 

sem hindrun í að segja frá. Hugmyndir þátttakenda um karlmennskuna stemmir 

við þær rannsóknir sem fjallað hefur verið um í þessari rannsókn og kemur þar 

fram að þessi ímynd sé ein af ástæðum þess að karlar segi síður frá en konur 

(Easton og Gold, 2017; Easton og Kong, 2017; Easton o.fl., 2013). Þessi 

viðhorf um karlmennskuna er hægt að sjá sterkt í samfélaginu og ekki síst í 

heilbrigðiskerfinu eins og kemur fram í rannsókn Von Hohendorff o.fl. (2017) 

en þar kemur einnig fram mikilvægi þess að breyta þessum viðhorfum og auka 

líkurnar á að karlar stígi fram og segi frá kynferðisofbeldinu. 

Frelsið við að segja frá 

Misjafnt var hversu langan tíma það tók karlana að segja frá ofbeldinu en allir 

áttu það sameiginlegt að upplifa mikinn létti þegar þeir loksins létu verða af 

því, eins og Helgi orðaði það svo vel: „Það er svakaleg orka sem leysist við að 

segja frá.“ Skömm og sektarkennd hrjáði þá flesta og hindraði í að segja frá, 

ásamt mýtunum sem þegar hefur verið fjallað um. Vakti það athygli 
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rannsakanda hversu mikla skömm þeir upplifðu en þeir áttu erfitt með að 

útskýra nákvæmlega hvernig eða af hverju en þeir fundu mjög sterkt fyrir 

skömminni. Eftir að þeir höfðu sagt frá minnkaði skömmin mikið en það var 

einnig varnarleysi sem fór í gang við það að segja frá. Einn af þátttakendunum 

fékk taugaáfall og við það sagði hann loksins vinum sínum frá. Annar 

þátttakandi lent í slysi sem varð til þess að hann sagði frá. Báðir þessir 

þátttakendur upplifðu mikið varnarleysi og þeir gátu ekki haldið þessu 

leyndarmáli inni lengur.  

Stuðningur var öllum mikilvægur en misjafnt var hvers kyns stuðning þeir 

fengu og voru viðbrögðin býsna misjöfn. Heilt yfir var þeim vel tekið og 

stuðningur mikill. Athygli vakti þó á að flestir sögðust frá meiri stuðning frá 

karlkyns félögum en fjölskyldu og konum, þó vissulega væri það ekki raunin 

með alla. Augljóst er að viðbrögð og stuðningur skiptir gríðarlega miklu máli 

sem getur ýtt undir að þeir haldi áfram að segja frá eða hreinlega lokast alveg 

af aftur.  

Tveir af þátttakendunum glímdu við vantraust í garð yfirvalda, eins og 

lögreglunni og sálfræðingum vegna slæmrar upplifunar. Einn sagðist ekki enn 

geta treyst konum í dag en honum var nauðgað af konu og upplifði vantraust 

hjá sumum þegar hann sagði loksins frá. Stemmir þessi upplifun hans við 

rannsókn Easton o.fl. (2013) þar sem kemur fram að ein af ástæðum þess að 

karlar segi síður frá er að þeir mæti vantrú og lítillækkun. Fleiri rannsóknir sem 

fjallað hefur verið um í þessari rannsókn styðja niðurstöður þessarar 

rannsóknir, þessi skömm og sektarkennd sem þeir upplifa og hindrar þá í að 

segja frá, ásamt karlmennskuímyndinni, vantrú og takmörkuðum úrræðum 

(Alaggia og Mishna, 2014; Easton, Saltzman og Willis, 2014; Tener og 

Murphy, 2015). 

Þessi orka sem leysist úr læðingi við að segja frá er mjög athyglisverð en 

engar rannsóknir fundust sem skoða nákvæmlega hvað gerist innra með 

einstaklingi þegar hann segir frá kynferðisofbeldi, þá sér í lagi hjá karlmönnum 

þar sem það tekur þá mun lengri tíma að segja frá en konur.  

Andlegt og líkamlegt mein 

Flestir glímdu við brotna sjálfsmynd og upplifðu sig sem ömurlegar 

manneskjur. Talsvert mikið niðurrif einkenndi þá þar sem stutt var í vonleysi 

og neikvæðar hugsanir. Einn talaði um að aftengja sjálfan sig andlega og 
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líkamlega. Aðrir höfðu fengið greiningu á þunglyndi, kvíða og ADHD. 

Talsvert margar rannsóknir styðja þessar niðurstöður og hafa þegar komið fram 

í þessari rannsókn. Sterk tengsl eru á milli ýmisra birtingamynda ofbeldis í 

æsku og þunglyndis og kvíða, sem meðal annars kemur fram að upplifa sig 

sem einskis verðan. Kvíði fylgir oft þunglyndi og sýna þessar rannsóknir 

einnig tengslin þarna á milli (Alaggia og Mishna, 2013; Easton o.fl., 2013; 

Easton og Kong, 2017). 

Líkamleg einkenni voru áberandi hjá sumum af körlunum en Jónas glímdi 

við kippi (e. tick) sem þó fóru minnkandi eftir að hann sagði frá. Kári hafði 

glímt við óútskýrða bakverki í mörg ár og tengdi það við andlega líðan og 

kynferðisofbeldið. Helgi glímdi við ýmis meltingarfæravandamál sem höfðu 

verið honum hvimleið. Meltingafæravandamál geta verið eitt af sálvefrænum 

einkennum þeirra sem orðið hafa fyrir sálrænum áföllum eins og Helgi glímdi 

við, sem stemmir við rannsókn Afari o.fl. (2014). Aðrar rannsóknir sýna sterk 

tengsl milli sálrænna áfalla og líkamlegra einkenna þar sem ónæmiskerfið 

verður veikara og því viðkvæmara fyrir streitu (Fagundes o.fl., 2013). 

Óútskýrðir bakverkir, eins og hjá Kára, er einnig þekkt sem einkenni eftir 

sálrænt áfall og kemur það fram í rannsókn Afifi o.fl. (2016) sem sýnir tengsl 

milli ofbeldis í æsku og óútskýrðra bakverkja á fullorðinsárum, ásamt liðagigt, 

hás blóðþrýstings, mígrenis, langvinnrar berkjubólgu, lungnasjúkdóma og 

fleira. Hrafn greindi frá mikilli þreytu sem stemmir einnig við  rannsókn Afifi 

o.fl. (2016). Hann glímdi einnig við höfuðverk sem hafði farið minnkandi með 

árunum.  

Kom það rannsakanda ekki á óvart að þátttakendurnir skyldu greina frá 

líkamlegum og andlegum einkennum. Ofangreindar rannsóknir styðja þetta en 

einnig er orðin töluvert meiri þekking á tengingu líkama og hugar sem 

áhugavert verður að fylgjast meira með í framtíðinni. 

Heilbrigðis- og velferðarþjónustan  

Þegar kom að því að leita sér aðstoðar nefndu sumir þátttakendurnir að þeir 

höfðu ekki vitað fyrst að þeir, sem karlmenn, mættu leita til Stígamóta eða 

annarra samtaka gegn ofbeldi þar sem þeir héldu að slíkt væri einungis í boði 

fyrir konur. Nokkrir höfðu nýtt sér aðstoðina frá Stígamótum, eða áþekkum 

stöðum, og hafði það hjálpað þeim mikið. Kára fannst mikilvægt að hafa alltaf 

sama ráðgjafann þar sem hann vildi ekki þurfa að segja sögu sína upp á nýtt. 
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Nefndi hann einnig að honum fyndist gott að geta hitt ráðgjafann sinn og bara 

rætt um hversdagslega hluti án þess að festast í tali um kynferðisofbeldið. Aðrir 

leituðu til sálfræðings eða geðlæknis sem hjálpaði þeim mikið. Upplifðu flestir 

þeirra að nýr heimur opnaðist við að leita sér aðstoðar og voru sumir komnir 

mjög langt í bataferlinu á meðan aðrir voru ennþá að vinna í sínum málum. 

Flestir nefndu mikilvægi þess að fá fleiri karlkyns ráðgjafa til Stígamóta þar 

sem þeim fannst betra að tala við karlmann. Mögulega gæti verið að þeir nái 

betri tengingu við einstakling af sama kyni en hægt er að velta fyrir sér hvort 

þeir ráðgjafar sem þeir hitta hafi svipaða sögu og þeir þar sem oft er þetta byggt 

á jafningjafræðslu. Með það í huga gæti verið að þeir tali á annan hátt við 

karlkyns ráðgjafa en kvenkyns.  

Þegar kemur að heilbrigðiskerfinu fannst flestum þátttakendum skortur á 

þekkingu hjá heilbrigðisstarfsfólki á kynferðisofbeldi gegn körlum en fram 

kemur í rannsókn Easton (2013) að margt heilbrigðisstarfsfólk sé illa undir það 

búið að veita karlkyns þolendum kynferðisofbeldis viðeigandi aðstoð vegna 

þekkingarleysis. Þar sem allir þátttakendurnir glímdu við einhvers konar 

sálræn vandamál þarf heilbrigðisstarfsfólk að taka það inn í myndina þegar 

kemur að karlkyns þolendum en í rannsókn Easton o.fl. (2013) kemur fram 

mikilvægi þess að til þess að bæta geðheilbrigðisþjónustu fyrir karlkyns 

þolendur verði að hafa í huga alvarleika kynferðisofbeldisins, ásamt núverandi 

geðheilsu. Nefna þeir einnig að heilbrigðisstarfsfólk verði að vera meðvitað 

um karlmennskuímyndina og áhrif hennar á tilfinningalíf karlmanna. Með alla 

þessa þætti í huga væri möguleiki að skipuleggja sérstaka meðferð sem 

aðlöguð er að þörfum karla. 

Áhugvert er að þátttakendurnir nefndu að heilbrigðisstarfsfólk þurfi að vera 

duglegri við að spyrja um áfallasögu. Þetta er nokkuð sem hefur verið að bætast 

við umræðuna um heilbrigðisþjónustuna í landinu og þykir rannsakanda vera 

mjög mikilvægt atriði. Engar rannsóknir fundust um þetta en ljóst er að þetta 

skiptir miklu máli. Margir leita til læknis vegna líkamlegra kvilla sem oft má 

rekja til sálrænnar vanlíðunar. Ef ekki er spurt um áfallasögu eru líkur á því að 

margir fái ekki viðeigandi þjónustu þar sem fæstir opna sig með sína sögu að 

fyrra bragði.  
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Ályktanir og lokaorð 

Þeir karlkyns þolendur kynferðisofbeldis sem tóku þátt í þessari rannsókn hafa 

glímt við ýmsa andlega erfiðleika á fullorðinsárum. Sjálfsvígshugsanir voru 

algengar og komu í bylgjum eftir því hvað gekk á í lífi þeirra hverju sinni. 

Sjálfsvígshugsanir virðast gjarnan snúast um að finna frið í sálinni og sleppa 

við stöðugt áreiti hugsana um ofbeldið. Neikvæðar hugsanir og vonleysi ýta 

undir sjálfsvígshugsanir, ásamt streitu og álagi. Lífsseigar mýtur höfðu mikil 

áhrif á þessa karlkyns þolendur en sú lífsseigasta virðist vera 

karlmennskuímyndin, þessi hugmynd um sterka og þögla karlmanninn. Þessi 

ímynd er mjög sterk í samfélaginu og gerir það að verkum að karlar leiti sér 

síður aðstoðar ásamt því að bæla niður tilfinningar sínar. Mikilvægt er að 

útrýma þessum hugmyndum um að karlar eigi ekki að sýna tilfinningar né opna 

sig um þau áföll sem þeir hafa orðið fyrir. Önnur mýta er sú að karlar sem eiga 

sögu um kynferðisofbeldi verði sjálfir gerendur en það er ein af ástæðum þess 

að þeir þora ekki að opna sig vegna hræðslu við að fá stimpilinn sem gerendur. 

Sú þriðja er að konur geti ekki nauðgað körlum. Þeir upplifa að gert sé lítið úr 

þeim og þeir eiga erfitt með að líta á verknaðinn sem nauðgun þar sem þeir 

eiga að vera sterkari. 

Að segja frá er mjög mikilvægur þáttur í bataferlinu en við það losnar um 

mikla orku og fundu þátttakendurnir fyrir miklum létti. Hins vegar finnst þeim 

mikilvægt að aðstoðin sé sýnilegri og hætta eigi að setja fólk í flokka eftir kyni. 

Einnig virðist vera til staðar ákveðið þekkingarleysi hjá heilbrigðisstarfsfólki 

þegar kemur að kynferðisofbeldi gagnvart körlum, miðað við niðurstöður 

þessarar rannsóknar. Þá er mikilvægur punktur að heilbrigðisstarfsfólk spyrji 

meira um áfallasögu, sem er það sem körlunum í þessari rannsókn fannst vera 

áhersluatriði. 

Áhugavert þætti að skoða mun á karlkyns þolendum og kvenkyns þolendum 

í sambandi við sjálfsvígshugsanir og reynslunni í að segja frá. Hvaða 

áhrifavaldur væri þá hjá konum miðað við karla í sambandi við að segja frá. 

Einnig væri áhugavert að skoða hvað gerist innra með hjá körlum þegar þeir 

segja frá sé miðað við niðurstöður þessarar rannsóknar þar sem þeir upplifðu 

mikinn létti og orku sem leystist við það að segja frá. 
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Viðauki A 12 meginþrep Vancouver-skólans 

Þrep í rannsóknarferlinu Það sem gert var í þessari rannsókn 

Þrep 1. Val á þátttakendum. 7 þátttakendur voru valdir með tilgangsúrtaki og 

snjóboltaúrtaki 

Þrep 2. Undirbúningur hugans. Áður en viðtalið hófst voru fyrirframgefnar 

hugmyndir ígrundaðar sérstaklega vel og reynt að 

setja þær til hliðar. Hugað var að líkamstjáningu og 

virka hlustun. 

Þrep 3. Þátttaka í samræðum. 

Gagnasöfnun.  

Tekin voru tvö viðtöl við fjóra af 

þátttakendunum en þrjú við þrjá 

Þrep 4. Skerpt vitund varðandi 

hugmyndir og hugtök 

Lesið vel yfir viðtölin og hugmyndum svo komið 

í orð. Unnið var samhliða gagnasöfnun og 

gagnagreiningu. 

Þrep 5. Þemagreining. Lesið var yfir viðtölin aftur og aftur og reynt að 

finna rauða þráðinn í samræðunum. Greind voru 

yfirþemu, meginþemu og undirþemu. 

Þrep 6. Að smíða greiningarlíkan 

fyrir hvern þátttakanda. 

Meginþemu í sögu hvers þátttakanda dregin 

fram og búið til greiningarlíkan fyrir hvern og einn. 

Þrep 7. Staðfesting á hverju 

greiningar-líkani með hvorum 

þátttakanda. 

Send voru greiningarlíkön til hvern þátttakanda 

og allir samþykktu án athugasemda. 

Þrep 8. Heildargreiningarlíkan úr 

báðum einstaklings 

greiningarlíkönunum. 

Öll einstaklings greiningarlíkönin voru borin 

saman innbyrðis og smíðað heildargreiningarlíkan 

sem sett var fram í töflu. 

Þrep 9. Heildargreiningarlíkanið 

borið saman við rannsóknargögnin. 

Öll viðtölin voru lesin yfir aftur og borin saman 

við niðurstöður og heildargreiningarlíkanið. 

Þrep 10. Meginþema sett fram sem 
lýsir fyrirbærinu (niðurstöðunum) í 

hnotskurn. 

Verkefninu var gefið nafnið: “Það er svona 
rómantísk kyrrð yfir dauðanum” 

sem er bein tilvitnun frá einum af 

þátttakendunum 

Þrep 11. Staðfesting á 

heildargreiningarlíkani og meginþema 

með einhverjum þátttakendum  

Heildargreiningarlíkanið og meginþemun voru 

send öllum þátttakendum með tölvupósti og þeir 

samþykktu það án athugasemda. 

Þrep 12. Niðurstöður 

rannsóknarinnar skrifaðar upp þannig 

að raddir allra heyrist. 

Vitnað var beint í þátttakendur til að auka 

trúverðugleika rannsóknarinnar og sýna að 

niðurstöður byggja á orðum þátttakenda. 
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Viðauki B samþykkisyfirlýsing Stígamóta 
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Viðauki C samþykkisyfirlýsing Aflsins 
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Viðauki D samstarfsyfirlýsing sálfræðings 
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Viðauki E upplýsingabréf til þátttakenda 

Ábyrgðarmaður Sigríður Halldórsdóttir 

Vinnustaður Háskólinn á Akureyri 

Netfang sigridur@unak.is 

Sími  

Rannsóknarstaður Í samráði við þátttakanda 

Tölvupóstfang  

Meðrannsakendur 

 

Dr. Sigrún Sigurðardóttir, lektor við Háskólann á Akureyri, 

sigrunsig@unak.is 

 

Nafn/Nöfn 

Elísa Dröfn V. Tryggvadóttir, nemi við Háskólann á Akureyri. 

Sími 8670678 og netfang ha110048@unak.is 

  

Starfsstöð Háskólinn á Akureyri 

Staða/Nám 

Meistaranemi við Háskólann á Akureyri, 

heilbrigðisvísindasvið 

BA í sálfræði frá Háskólanum á Akureyri 

Sími/tölvupóstfang 8670678 – ha110048@unak.is 

 

Hver stendur að rannsókn: Rannsóknin er meistaraverkefni á heilbrigðisvísindasviði við 

Háskólann á Akureyri 

 

Markmið og tilgangur rannsóknarinnar: 

Markmið rannsóknar er að skoða reynslu karla sem orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi 

og í kjölfarið haft sjálfsvígshugsanir og jafnvel reynt að fremja sjálfsvíg. Um er að ræða eigindlega 

rannsókn þar sem sóst er eftir viðtölum við karla með þessa reynslu og þá í leiðinni að vita 

hvað það er sem þeim finnst hjálpa og einnig hvað þeim finnst skorta. Rannsakandi mun sjálfur 

mæta viðmælendum á þeim stað sem þeim hentar og eru ferðalög engin hindrun. Tilgangurinn 

er að kynnast reynslu karla sem hafa upplifað kynferðisofbeldi af hvaða tagi sem er og hvað það 

er sem fær þá til að íhuga sjálfsvíg. Þá þykir rannsakanda einnig mikilvægt að fá upplýsingar frá 

viðmælendum hvað þeim þykir hjálpa við úrvinnslu reynslu sinnar og þá sérstaklega hvað þeim 

finnst skorta í þjónustunni. 
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Hvernig eru þátttakendur fundnir – þátttökuskilyrði:  

Send eru upplýsingablöð til Aflsins og Stígamóta þar sem ráðgjafar þar geta talað við sína 

skjólstæðinga og sýnt þeim þetta bréf og athugað hvort einhverjir hafa mögulega áhuga á að 

taka þátt í þessari rannsókn. 

Skilmerki fyrir þátttöku:  

Einungis verða tekin viðtöl við karlkynsþolendur kynferðis ofbeldis sem hafa verið með 

sjálfsvígshugsanir og/eða reynt að fremja sjálfsvíg 

Hvað felst í þátttöku? Tekið verður eitt hljóðritað djúpviðtal við hvern þátttakanda í 

einrúmi, á þeim stað sem honum þykir hentugastur. Rannsakandi mun ferðast til þátttakenda. 

Viðtalsrammi verður hafður til hliðsjónar, en viðmælendum er frjálst að greina frá sinni upplifun 

af viðfangsefninu eins og þeir þurfa þykir. Áætla má að viðtal geti tekið allt að 40 til 60 mínútur. 

Ákjósanlegast þykir að taka tvö viðtöl við hvern viðmælenda. 

Rannsakandi mun ef til vill óska eftir að hafa samband við viðmælendur á úrvinnslustigi til 
dýpkunar og glöggvunar á viðfangsefni ef þörf þykir.  

 

Upplýsingar um þátttakanda í rannsókninni – trúnaður rannsakenda: 

Þar sem er um afar viðkvæmar upplýsingar er að ræða er rannsakanda mikið í mun að 

vernda viðmælendur sína. Samtal verður hljóðritað á upptökutæki en strax að samtali loknu 

verður það sent í örugga, aðgangsstýrða geymslu á læstu heimasvæði og mun enginn nema sá 

er viðtalið tók hafa aðgang að hljóðrituðu samtali. Hljóðrituðu samtali verður þá strax eytt úr 

upptökutæki rannsakanda. Samtalið er því næst skrifað upp orðrétt og fær viðmælandi strax á 

því stigi dulnefni auk þess sem aðrir hugsanlegir persónugreinandi þættir verða duldir. Fyrst að 

þessari vinnu lokinni munu þátttakendur fá aðgang að samtalsgögnum, þ.e. rituðu samtali með 

dulnefni og án persónugreinandi þátta. Rannsóknargögn verða ávallt geymd á læstu, 

aðgangsstýrðu svæði hjá ábyrgð rannsakanda og eytt að rannsókn lokinni. 

 

Ávinningur og áhætta/óþægindi fyrir þátttakendur: 

Ekki er talið að áhætta sé fólgin í þátttöku þessarar rannsóknar. Ef til þess kemur að 

umræðuefnið valdi viðmælanda vanlíðan, er í boði sálfræðiaðstoð af hálfu dr. Elínar Díönnu 

Gunnarsdóttur sálfræðings sem búsett er á Akureyri og er með aðsetur við Háskólann á 

Akureyri. Netfangið hennar er: edg@unak.is og símanúmer: 846-4376. 

 

Helsti ávinningur og hagnýting 

Vísindalegur ávinningur af framkvæmd þessarar rannsóknar verður að teljast nokkur.  

Með því að fá upplýsingar um reynslu þolenda um upplifun sína af sjálfsvígshugsunum- og 

tilraunum, ásamt því að vita hvað þeim sjálfum finnst skorta í þjónustu, væri hægt að þróa úrræði 

sem mögulega gæti aðstoðað þolendur kynferðisofbeldis. 

Einnig er vonin að rannsókn þessi verði hvati fyrir frekari og ítarlegum rannsóknum á þessu 

sviði. 

Ekki verður veitt umbun fyrir þátttöku í fyrirhugaðri rannsókn.  

Heimildir fyrir rannsókninni 

Fyrirhuguð rannsókn er samþykkt af Vísindasiðanefnd. Rannsóknarnúmer: VSN-17-087 

 

Um rétt þátttakenda í viðtals- eða spurningakönnun: 

Ef til þess kemur að umræðuefnið valdi viðmælanda vanlíðan, er í boði sálfræðiaðstoð eins 

og fram kemur í dálkinum Ávinningur og áhætta/óþægindi fyrir þátttakendur. 

Þátttakendum er frjálst að hafna eða hætta þátttöku á hvaða stigi rannsóknar sem er, án 

útskýringa og án afleiðinga. Einnig mega þátttakendur neita að svara einstökum spurningum án 

útskýringar. 

 

Virðingarfyllst: 

Ábyrgðarmaður: 

mailto:edg@unak.is
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Viðauki F upplýst samþykki 

Samþykkisyfirlýsing 

Sjálfsvígshugsnair- og tilraunir meðal karlkynsþolenda 

kynferðisofbeldis 

Hver er reynsla karlkynþolenda kynferðisofbeldis af 

sjálfsvígshugsnum og -tilraunum? 

 

Ég undirritaður hef lesið kynningu á ofangreindri rannsókn og 

samþykki að taka þátt í rannsókninni eins og henni er lýst. Einnig geri 

ég mér grein fyrir því að ég get hætt þátttöku á hvaða stigi rannsóknar 

sem er án vandkvæða og að ég hafi aðgang að sálfræðingi, mér að 

kostnaðalausu, finni ég fyrir óþægindum við, eða eftir, viðtalið. 

 

Nafn/merki: 

_________________________ 

 

Virðingarfyllst: 

Ábyrgðamaður:  
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Viðauki G leyfi frá Vísindasiðanefnd 

 

 

 



93 

Viðauki H þagnarheit 

 

 

 

 

 

 


