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Útdráttur 

Vitað er að kynferðislegt ofbeldi í æsku hefur langvarandi og víðtækar 

afleiðingar fyrir heilsufar kvenna, en þörf er á aukinni þekkingu og dýpri 

skilningi á reynslu þolenda af barneignarferli og móðurhlutverki.  

Tilgangur: Að auka þekkingu og dýpka skilning á reynslu mæðra sem eru 

þolendur kynferðislegs ofbeldis í æsku og hvaða áhrif það getur haft á 

barneignarferli og móðurhlutverk. 

Aðferð: Eigindleg fyrirbærafræðileg aðferð Vancouver-skólans. Tekin voru 

eitt til tvö djúpviðtöl við níu mæður sem allar höfðu orðið fyrir kynferðislegu 

ofbeldi fyrir átján ára aldur, samtals 16 viðtöl, og niðurstöður þemagreindar.  

Niðurstöður: Allar mæðurnar höfðu upplifað erfiðleika og áföll í 

barneignarferlinu, ýmist á meðgöngu og/eða í fæðingu sem og í sængurlegu og 

á fyrstu mánuðum barnsins. Flestar höfðu haft mörg frávik frá eðlilegu 

barneignarferli. Meirihlutinn hafði fundið fyrir áhrifum ofbeldis á heilsufar sitt 

og þurft mikla þjónustu frá heilbrigðiskerfinu. Yfirþema niðurstaðna er: „Það 

vantar meiri skilning á manni“ sem lýtur að því að reynsla þátttakenda var að 

enn vanti skilning, bæði almennings og heilbrigðisstarfsfólks á langvarandi 

áhrifum kynferðisofbeldis í æsku á mæður og reynslu þeirra af 

barneignarferlinu og móðurhlutverki. Þrjú undirþemu voru greind: 1) „Það er 

alls konar að mér“ sem lýtur að líkamlegum og sálrænum áhrifum á heilsufar, 

almennt og á meðgöngu. 2) „Í fæðingunni er maður mest berskjaldaður“ sem 

lýtur að áhrifum á meðgöngu og fæðingu, á tilfinningar, reynslu af 

fæðingarþjónustu, sérstaklega þjónustu ljósmæðra. 3) „Þroski litaður 

sársauka“ sem lýtur að áhrifum á móðurhlutverkið, áskoranir, líðan og þörf 

fyrir stuðning og úrvinnslu.  

Ályktun: Auka þarf þekkingu ljósmæðra, annars heilbrigðisstarfsfólks og 

almennings á málefninu til að dýpka skilning á því þannig að hægt sé að bæta 

þjónustu ljósmæðra, heilbrigðiskerfisins og reynslu mæðra af barneignarferli 

og móðurhlutverki. Þörf er á sérfræðiljósmóður sem væri ráðgefandi í 

málaflokknum. 

Lykilhugtök: Kynferðislegt ofbeldi í æsku, þolandi, barneignarferli, 

móðurhlutverk, ljósmóðir, heilbrigði kvenna, fyrirbærafræði, viðtöl. 



 

Abstract 

It is known that childhood sexual abuse (CSA) has longlasting and profound 

consequences for womenʼs health but there remains a need for increased 

knowledge and deeper understanding of survivor‘s experiences of the perinatal 

period and motherhood.  

Purpose: To increase knowledge and deepen understanding of mothers, who 

are CSA survivors and how it can affect their perinatal and motherhood 

experiences. 

Method: Qualitative: the Vancouver-school of phenomenology. Nine mothers, 

all CSA survivors, were interviewed once or twice, sixteen interviews in total.  

Results: All the mothers interviewed had experienced difficulties and trauma: 

sometimes during pregnancy and/or during birth, sometimes postpartum or 

during their childrenʼs early life. Most of them reported many deviations from 

a normal perinatal period. The majority had experienced consequences of the 

abuse on their health and used healthcare services frequently. The overarching 

theme of the results is: ˮYou need more understanding.ˮ This indicates a lack 

of awareness and knowledge among the public and healthcare professionals of 

the long-term impact of CSA on survivor mothersʼ experiences of the perinatal 

period and motherhood. Three main subthemes appeared: 1) ˮThere is always 

something wrong with me“ relating to the effects of CSA on physical and 

psychological health, in general and during pregnancy. 2) ˮYouʼre most 

vulnerable during birth“ relating to the effects on pregnancy, birth, feelings 

and experiences of perinatal services, particularly midwifery services. 3) 

ˮPainful growth“ influencing the maternal role, challenges, well-being, the 

need for support and emotional processing. 

Conclusion: Midwives, other healthcare professionals and the public need 

more knowledge to deepen understanding of this phenomenon, in order to 

enhance midwifery and healthcare services and mothersʼ experiences of the 

perinatal period and motherhood. This need could be met with a consulting or 

specialist midwife on the subject. 

Keywords: Childhood sexual abuse, survivor, perinatal period, motherhood, 

midwife, womenʼs health, phenomenology, interviews. 
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Kafli 1. Inngangur 

Rannsókn þessi er um reynslu íslenskra mæðra sem eru þolendur kynferðislegs 

ofbeldis í æsku af barneignarferli og áhrifum á móðurhlutverk. Í þessum 

inngangi verða meginhugtök hennar, kynferðislegt ofbeldi gegn börnum og 

barneignarferli skilgreind. Bakgrunnur efnisins er tekinn saman í fræðilega 

umfjöllun þar sem fjallað er um helstu rannsóknir sem tengjast efninu og 

mögulegan skort á þeim. Einnig er sagt frá vali á rannsóknaraðferð, tilgang 

rannsóknarinnar og rannsóknarspurning sett fram. 

  

Ljósmæður eru þeir heilbrigðisstarfsmenn sem oftast sinna konum og 

fjölskyldum þeirra nánast allt barneignarferlið. Samkvæmt reglugerð nr. 

1089/2012 um réttindi, skyldur og menntun ljósmæðra starfa þær við 

meðgönguvernd, foreldrafræðslu, fæðingarhjálp og sængurlegu 

(Velferðarráðuneytið, 2012). Starf þeirra er margþætt og markmið þess er að 

stuðla að vellíðan og heilbrigði fjölskyldunnar. Í því felst m.a. söfnun 

heilsufarsupplýsinga, áhættumat, fræðsla, klínískar skoðanir, að taka á móti 

barni, veita verkjameðferð, aðstoða og leiðbeina við brjóstagjöf og umönnun 

ungbarna svo fátt eitt sé nefnt.  

 

Undanfarin misseri hefur þjóðfélagsumræðan um kynbundið ofbeldi náð 

nýjum hæðum með #meetoo byltingunni sem náð hefur að draga fram hversu 

djúpstæður sá vandi er og hvernig hann teygir anga sína um allt samfélagið. 

Það var fyrst á tíunda áratugnum sem fræðigreinar fóru að birtast um áhrif 

kynferðislegs ofbeldis í æsku á barneignarferlið. Tímaritið Birth tileinkaði 

efninu hluta síðasta tölublaðs ársins 1992 en meðal þeirra greina var 

reynslusaga Önnu (Rose, 1992) sem stundum er talin upphafið að umræðu um 

þessi mál. Í sama tölublaði var grein eftir sjúkraþjálfarann og 

foreldrafræðslufrömuðinn Penny Simkin, sem ásamt sálfræðingnum Phyllis 

Klaus átti eftir að gefa út bók um efnið (Simkin og Klaus, 2004). Síðar skrifuðu 

ljósmæður bækur um efnið (Garrat árið 2011 og Sperlich og Seng árið 2008) 

byggðar á rannsóknum sínum. Ljósmæður á Íslandi hafa að einhverju marki 

spurt út í ofbeldisreynslu við almenna upplýsingasöfnun fyrir meðgönguskrá 
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sl. ár þó að slíkt sé ekki að finna í leiðbeiningum um meðgönguvernd 

(Landlæknisembættið og Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, 2008/2010) 

þannig að sumar konur hafa fengið tækifæri til að upplýsa um sögu sína og 

líðan. Það er þó algjörlega undir konunni sjálfri komið hvort hún ákveður að 

segja frá og hvort eða hvernig þessar upplýsingar eru skráðar. Þó er ekki ráðlagt 

að spyrja út í ofbeldissögu er varðar ofbeldi í nánum samböndum þegar maki 

er viðstaddur (Páll Biering, 2012). Ef fagvitund ljósmæðra er aukin um tengsl 

kynferðisofbeldis í æsku við frávik frá eðlilegu barneignarferli og áhrifum á 

móðurhlutverk, má leiða að því líkum að þær ættu auðveldara með að fræða 

skjólstæðinga sína og beina þeim í viðeigandi úrræði ef þörf er á. Slíkt gæti 

einnig hjálpað þolendum með úrvinnslu og þannig leitt til betri heilsu. 

 

Skort hefur íslenskar rannsóknir og ljósmóðurfræðilega þekkingu á áhrifum 

þess að vera þolandi kynferðislegs ofbeldis í æsku í barneignarferli og áhrif 

þess á móðurhlutverk og enn eru engin sértæk úrræði handa þolendum í því 

ferli hér á landi. 

Skilgreining meginhugtaka 

Kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum er þegar einstaklingur yngri en 18 ára 

er áreittur, er hótað, hann blekktur, tældur, kúgaður, keyptur, byrluð lyf, 

eiturlyf eða áfengi eða líkamlega yfirbugaður til þátttöku í kynferðislegri 

athöfn, hann snertur eða látinn snerta, gerð tilraun til samræðis eða er nauðgað, 

birtar af honum myndir sem sýna hann á kynferðislegan hátt, eða er á einhvern 

annan hátt kynferðislega misboðið af manneskju sem er augljóslega eldri 

og/eða í sterkari stöðu, hvort sem er vitsmunalega, félagslega eða líkamlega og 

notfærir sér þannig sakleysi hans eða bága stöðu gagnvart sér til að fullnægja 

eigin kynferðislegu hvötum.  

 

Barneignarferli: Tíminn frá því að áætlun um barneignir byrjar að mótast og 

/eða getnaður á sér stað, meðgangan, fæðingin og fyrstu vikur eftir fæðingu. 

Hér er oftast miðað við þann tíma sem ljósmóðir sinnir fjölskyldunni, frá því 

móðirin leitar fyrst í meðgönguvernd og þar til heimaþjónustu ljósmóður lýkur. 
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Kynferðislegt ofbeldi í æsku  

Kynferðislegt ofbeldi gegn börnum og unglingum er algengt og fullyrt hefur 

verið að það sé ein mesta ógn við heilbrigði þeirra vegna þess hve það getur 

haft alvarlegar og langvarandi afleiðingar (WHO, 2017). Í rannsókn meðal 

3618 íslenskra 10. bekkinga (Ársæll Már Arnarson, Kristín Heba Gísladóttir 

og Stefán Hrafn Jónsson, 2016), má sjá að tæp 15% þeirra hafi orðið fyrir 

kynferðislegri áreitni eða ofbeldi. Í eldri rannsókn (Gault-Sherman, Silver og 

Sigfúsdóttir, 2009) á tíðni kynferðislegs ofbeldis og áreitni meðal íslenskra 16-

19 ára framhaldsskólanema sögðust 17,3% stúlknanna og rúmlega 6,2% 

drengjanna hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi fyrir 16 ára aldur en tíðnin 

virtist stíga hratt með unglingsárunum og sögðust um 35,7% stúlknanna og 

17,8% drengjanna hafi orðið fyrir slíku á þeim tíma sem þau voru spurð 

(Sigfusdottir, Asgeirsdottir, Gudjonsson og Sigurdsson, 2008). 

 

Afleiðingar kynferðislegs ofbeldis á heilsufar 

Streitukerfi líkamans 

Við það áfall, sem kynferðislegt ofbeldi í æsku er, virkjast streitukerfi 

líkamans. Þekktust eru viðbrögðin sem koma frá ósjálfráða taugakerfinu þar 

sem nýrnahettuhormón örva hjartslátt, losa sykrur út í blóðrásina, dæla blóði 

til vöðva og auðvelda því manneskjunni að berjast eða flýja (e. fight or flight). 

Annað aðalkerfi kemur við sögu, svokallaður HPA-ás (e. hypothalamic-

pituitary-adrenal axis), þar sem boðefnið kortisól hækkar hratt við streituáreiti 

en á svo að lækka aftur jafnt og þétt. Þegar streituáreitið er endurtekið og/eða 

áfallið fær ekki úrlausn, líkt og gerist í áfallastreituröskun, getur slík 

langvarandi óregla á kerfinu leitt til viðvarandi streituástands sem leiðir til 

heilsubrests (Martinson, Craner og Sigmon, 2016).  

Líkamlegar afleiðingar 

Árið 1998 sendu Felitti o.fl. frá sér tímamótagrein um fylgni illrar meðferðar 

og erfiðra heimilisaðstæðna í æsku við nokkrar af helstu dánarorsökum 
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fullorðinna. Mælitækið sem hópurinn hannaði hefur síðar orðið þekkt sem 

ACE-spurningarlistinn en ACE stendur fyrir Adverse Childhood Experiences 

eða áföll og illa meðferð í æsku og samanstendur af sjö meginspurningum sem 

hver gefur eitt stig sé henni svarað jákvætt. Út frá listanum er einfalt að reikna 

út ACE-stigafjölda, frá 0-7 eftir jákvæðum svörum hvers einstaklings. Þetta 

mælitæki hefur síðan verið notað í miklum fjölda rannsókna á 

langtímaafleiðingum af áföllum og illri meðferð í æsku á hina ýmsu sjúkdóma 

og áhættuþætti. Árið 2017 birtist stór samantekt Hughes o.fl. á 37 rannsókum 

sem samanlagt náði til rúmlega 250 þús. einstaklinga. Rannsóknirnar áttu það 

allar sameiginlegt að bera saman fylgni þess að hafa fjögur eða fleiri ACE-stig 

við sjúkdóma og áhættuþætti. Væg fylgni fannst við þætti eins og ofþyngd og 

sykursýki, sterkari við aukna áfengisnotkun, lifrar- og meltingarsjúkdóma, 

hjartasjúkdóma og krabbamein, enn sterkari við öndunarfærasjúkdóma, kvíða, 

þunglyndi og unglingameðgöngur og mjög sterk fylgni við kynsjúkdóma, 

áfengissýki, lyfjamisnotkun, eiturlyfjanotkun og endurtekið ofbeldi, bæði sem 

þolandi og gerandi. Allra sterkust var fylgnin við sjálfsvígstilraunir, meira en 

þrítugföld. Aðeins ein rannsókn af þessum 37 rannsóknum í samantekninni var 

frá Norðurlöndunum (Finnlandi), flestar voru breskar og bandarískar. Stór 

ferilrannsókn á fullorðnum Norðmönnum (Tomasdottir o.fl., 2015) sýnir 

einnig skýra fylgni við þá streitu sem skapast við illa meðferð og áföll í æsku 

við sjúkdómatíðni á fullorðinsárum, aukin tíðni sást í nánast öllum 

sjúkdómsflokkum sem skoðaðir voru. Einnig mátti sjá að lífstílsþættir eins og 

hreyfingarleysi, auknar reykingar og lakari svefnvenjur urðu meira áberandi 

eftir því sem þátttakendur mátu æsku sína verri sem einnig eykur á 

sjúkdómatíðni í þessum hópi. Mestu áhrifin voru á geðheilsu en 

stoðkerfisverkir eru einnig áberandi, bæði bakverkir og vefjagigt, einnig var 

lélegri tannheilsa mun algengari. Rannsóknir sem þessar eru afturvirkar en til 

er áströlsk framsýn langtímarannsókn (Coles, Lee, Taft, Mazza og Loxton, 

2015), þar sem fylgt var eftir stórum hópi kvenna með nýjum 

spurningalistakönnunum á þriggja-fjögurra ára fresti, sem sýnir t.d. fram á 

marktækt meiri verki hjá kvenkyns þolendum kynferðislegs ofbeldis í æsku 

samanborið við hóp þeirra sem ekki höfðu slíka sögu. 

 

Í íslenskum fyrirbærafræðilegum rannsóknum (Sigrún Sigurðardóttir og 

Sigríður Halldórsdóttir, 2009; Sigurdardottir og Halldorsdottir, 2013), á 

reynslu þolenda kynferðislegs ofbeldis í æsku, má einnig sjá dæmi um 
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fjölþættan heilsufarslegan vanda þolenda. Í byrjun þessa árs birtist svo grein 

frá sömu rannsakendum (Sigurdardottir og Halldorsdottir, 2018), þar sem þeir 

rekja heilsufarslega sögu einnar konu sem er þolandi kynferðislegs ofbeldis í 

æsku og samskipti hennar við heilbrigðiskerfið. Þessi rannsókn er byggð bæði 

á eigindlegum djúpviðtölum og sjúkraskrám viðkomandi konu sem gefur 

einstaka sýn á hversu umfangsmikill og margþættur vandinn getur verið fyrir 

manneskjuna sem lifir hann. Meðal afleiðinga á heilsufar voru endurteknar 

sýkingar í kynfærum og kviðarholi, útbreiddir og krónískir verkir, 

svefnvandamál, meltingarvandamál, krónískt bakvandamál, vefjagigt, 

stoðkerfisvandamál, endurteknar þvagfærasýkingar, illkynja frumubreytingar 

í leghálsi, sýking í eggjaleiðurum, asablæðingar, illkynja slímhúðarbreytingar 

í legi, klamidía, blöðrur á eggjastokkum, utanlegsfóstur, vandamál í legi, miklir 

samgróningar og eggjastokkakrabbamein.  

Sálrænar afleiðingar 

Áhrif á geðheilsu þolanda geta verið mikil. Kvíði, áfallastreituröskun og 

þunglyndi eru þær geðraskanir sem hvað oftast eru tengdar við 

kynferðisofbeldi í æsku.  

Skipting geðraskana 

Í rannsókn (Hyland o.fl., 2018) sem ætlað var að skoða svokallaðan almennan 

þátt geðraskana (e. general psychopathology factor eða p-factor) sem er 

tiltölulega ný nálgun innan sálfræði, var hópur danskra þolenda kynferðislegs 

ofbeldis í æsku rannsakaður. Hópurinn samanstóð af 420 fullorðnum 

þolendum, þar af voru 85% konur. Margir innan rannsóknarhópsins greindust 

með fleiri en eina geðröskun en kvíðinn var algengastur (76%), síðan komu 

óyndi (e. dysthimia) og þunglyndi með 39% og 37%, áfallastreituröskun hrjáði 

21% og tíðni geðhvarfasýki var 11%. Hjá þeim mörgu sem greindust með 

einkenni a.m.k. tveggja geðraskana voru óyndi og þunglyndi algengasta 

samsetningin en fast á hæla þeirra komu kvíði og áfallastreituröskun.  
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Áfallastreituröskun  

Meðal geðraskana eru einkenni áfallastreituröskunar þau sem koma 

ljósmæðrum hvað oftast í opna skjöldu við krefjandi aðstæður eins og 

fæðinguna. Hún telst til kvíðaraskana (Fisher, Acton og Rowe, 2018; 

Greenberg, Brooks og Dunn, 2015; Vignato, Georges, Bush og Conneley, 

2017) þar sem það að verða fyrir áfalli, verða vitni að áfalli annarra eða frétta 

af áfalli, kemur af stað kvíðaeinkennum sem standa meira en einn mánuð frá 

áfallinu sjálfu. Hún lýsir sér með því að svokallaðar kveikjur (e. triggers)  kalla 

fram endurlit (e. flashbacks) í áfallið, þar sem viðkomandi getur jafnvel misst 

raunveruleikaskyn og upplifað sig í áfallinu á ný, það kallar fram sterk 

líkamleg og sálræn streituviðbrögð með tilheyrandi vanlíðan. Áfallið lýtur 

einnig ákveðinni skilgreiningu, það verður að vera eitthvað sem fólk skynjar 

lífshættulegt, t.d. að verða vitni að dauða einhvers eða missa einhvern 

nákominn, skynja hættu á skaða eða að verða fyrir honum eða að skynja hættu 

á eða að verða fyrir kynferðisofbeldi. Einkenni áfallastreituröskunar hafa verið 

flokkuð gróflega í fjóra flokka: 

 

1) ásækjandi (e. intrusive) hugsanir eða endurupplifun af áfallinu þar 

sem fólk missir raunveruleikaskyn, einnig martraðir,  

2) forðun frá einhverju sem minnir á áfallið, t.d. stöðum eða fólki sem 

kom nærri,  

3) neikvæð breyting á vitund og geðslagi, s.s. þunglyndiseinkenni, 

minnisleysi varðandi atburðinn eða brenglaðar hugmyndir um eigin 

aðkomu að atburðinum og  

4) breyting á viðbrögðum við áreiti, t.d. ofurárverkni, pirringur og 

árásargirni eða sjálfsskaðandi hegðun eða áhættuhegðun, svefnleysi eða 

einbeitingarörðugleikar svo fátt eitt sé nefnt.  

 

Þessi einkenni þurfa að hafa áhrif á daglegt líf og virkni einstaklingsins og 

mega ekki stafa af neyslu (áfengis, lyfja, fíkniefna) eða sjúkdóma sem amað 

geta að manneskjunni. Rannsókn frá Perú (Sanchez o.fl., 2017) sýndi fram á 

að áhætta fyrir áfallastreituröskun eftir kynferðislegt ofbeldi í æsku er rúmlega 

fimmfalt meiri en hjá samanburðarhóp. Í sömu rannsókn var sýnt fram á að 

áfallastreita vegna kynferðislegs ofbeldis gerir þolendur viðkvæmari fyrir 

áfallastreitu vegna annars ofbeldis síðar á ævinni, t.d. heimilisofbeldis.  
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Áhrif kynferðislegs ofbeldis á barneignarferli og 

móðurhlutverk 

Frá árinu 2014 hafa birst greinar frá samevrópskum rannsóknarhópi, svo 

kölluðum BIDENS-hópi (Lukasse o.fl. 2014), sem hefur haft það markmið að 

auka þekkingu heilbrigðisstarfsfólks á kynbundnu ofbeldi og áhrifum þess á 

barneignarferlið. Nafnið stendur fyrir þátttökulöndin í rannsóknunum, Belgíu, 

Ísland, Danmörku, Eistland, Noreg og Svíþjóð. Í hluta þessara rannsókna tóku 

þátt um 600 íslenskar mæður á meðgöngu. Tíðni hvers konar ofbeldis yfir 

ævina í íslenska úrtakinu reyndist 35,5% sem er nálægt meðaltali allra 

úrtakanna (34,8%) og 21,1% svöruðu því játandi að hafa orðið fyrir 

kynferðislegu ofbeldi og af þeim töldu um 78% kvennanna sig líða fyrir það á 

meðgöngunni þegar spurningalistinn var lagður fyrir.  

 

Í norsku MoBa rannsókninni (Henriksen, Schei og Lukasse, 2016), sem er stór 

faraldursfræðileg rannsókn þar sem tæplega 80 þúsund konum á meðgöngu var 

fylgt eftir, voru 18,4% sem svöruðu því játandi að hafa orðið fyrir 

kynferðislegu ofbeldi, þar af um 0,8 % á undangengnu ári. Þær sem orðið 

höfðu fyrir ofbeldi voru marktækt verr haldnar af fæðingarhræðslu, óskuðu 

frekar eftir keisaraskurði og mænurótardeyfingu, höfðu meiri áhyggjur af 

heilsu barna sinna og hlökkuðu minna til komu þeirra en konur sem ekki höfðu 

orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi. Það skal þó tekið fram að fylgnin var sterkust 

meðal þeirra kvenna sem orðið höfðu fyrir alvarlegu ofbeldi (nauðgun), ofbeldi 

undangengið ár og voru frumbyrjur en ekki var að öðru leyti flokkað 

sérstaklega eftir hvort konurnar hefðu orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi í æsku 

eða á fullorðinsárum. 

 

Áhrif á meðgönguna 

Fósturlát og fyrirburafæðingar 

Í norskri rannsókn (Nerum, Halvorsen, Straume, Sørlie og Øian, 2013) þar sem 

þrír hópar voru bornir saman má sjá að tíðni fósturláta og fóstureyðinga 

(flokkað saman) var marktækt meiri í hópi kvenna sem höfðu orðið fyrir 

ofbeldi í æsku, 34%, og hópi kvenna sem höfðu orðið fyrir kynferðislegu 

ofbeldi á fullorðinsárum, 45%, á móti samanburðarhóp kvenna sem höfðu ekki 
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orðið fyrir ofbeldi, 23% (p <0,01). Samantekt átta rannsókna (Qu o.fl, 2017) á 

sálrænni streitu í tengslum við fósturlát leiddi í ljós að hún gæti aukið áhættuna 

um allt að 42%. Höfundar árétta að streita sem skapast í æsku geti haft áhrif á 

streituviðbrögð síðar og að mögulegt sé að óregla á HPA-ási einstaklingsins 

geti haft áhrif á myndun slímhúðar í legi og fylgjuvefs og mikilvæg hormón á 

meðgöngu s.s. prógesteron og prólaktín. Eins séu þekkt hemjandi áhrif streitu 

á meðgönguhormónið HCG sem svo aftur hefur áhrif á framleiðslu gulbúsins 

á prógesteron og prólaktín. Í nýbirtri rannsókn (Li, Margerison-Zilko, Strutz 

og Holzman, 2018) var streituvaldandi þáttum skipt í fimm flokka eftir gerð 

þess, þ.á.m. var flokkur ofbeldis sem tók til líkamlegs og kynferðislegs ofbeldis 

sem og að hafa orðið vitni að slíku. Innan hvers flokks var svo flokkað eftir 

því hvort streituáreitið átti sér stað í æsku, á fullorðinsárum eða hvoru tveggja. 

Ekki var sýnt fram á fylgni aukinnar tíðni fósturláta við kynferðislegt ofbeldi í 

æsku. Þó var sýnt fram á að þegar saman safnaðist og streituvaldarnir urðu 

fleiri þá jókst áhætta á fósturláti um 10% fyrir hvern flokk. Athyglisvert er að 

sömu rannsakendum (Margerison-Zilko, Strutz, Li og Holzman, 2017) höfðu 

áður sýnt fram á fylgni ofbeldis, og þá sérstaklega kynferðislegs ofbeldis bæði 

í æsku og á fullorðinsárum, við aukna áhættu á fyrirburafæðingum, þ.e. 

fæðingu fyrir fulla 37 vikna meðgöngu. Kanadísk rannsókn (Christiaens, 

Hegadoren og Olson, 2015) á fylgni ofbeldis og áfalla í æsku styður einnig 

fylgni við aukna tíðni fósturláta og fyrirburafæðinga kvenna sem hafa orðið 

fyrir kynferðislegu ofbeldi í æsku. Upplýsingum var safnað úr sjúkraskám 622 

kvenna en auk þess svöruðu 233 konur spurningalista um streituvalda í 

símaviðtali. Rannsóknarhópurinn samanstóð af 210 konum sem fætt höfðu 

fyrirbura og samanburðarhóp 412 kvenna sem höfðu fætt fullburða barn. Í 

rannsóknarhópnum höfðu 32% kvennanna misst fóstur áður á móti 23% í 

samanburðarhóp (p 0,015) og einnig mátti sjá að meðalmeðgöngulengd í 

rannsóknarhópnum var 33,7 vikur á móti 39,7 vikum í samanburðarhóp (p 

<0,001). Í rannsóknahópnum reyndust 18% kvennanna hafa orðið fyrir 

kynferðislegu ofbeldi í æsku á móti 8% í samanburðarhóp. Þegar tíðni var 

skoðuð í samhengi við ACE-stigafjölda, þar sem einnig var aðlagað fyrir aldur, 

reykingar, menntun og fyrri fósturlát, jókst hætta á fyrirburafæðingu með 

hverju ACE-stigi um 18%.  
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Heilsufar og fylgikvillar á meðgöngu 

Ekkert hefur enn verið rannsakað hér á landi sérstaklega umáhrif kynferðislegs 

ofbeldis í æsku á meðgöngu en í grein sem unnin er úr hluta rannsóknarinnar 

Barneign og heilsa, var skoðuð fylgni sögu um líkamlegt, tilfinningalegt og 

kynferðislegt ofbeldi við tjáða heilsu mæðra á meðgöngu og á fyrstu tveimur 

árunum eftir hana (Tomasdottir o.fl., 2016). Spurningarlistar voru lagðir fyrir 

á 16. viku meðgöngu, 5-6 mánuðum eftir fæðingu og þegar barnið var 18-24 

mánaða. Mæður sem höfðu orðið fyrir ofbeldi reyndust meira en tvöfalt líklegri 

til að meta heilsu sína verri, hvort sem er líkamlega eða sálrænt. Sjúkdómar og 

fylgikvillar sem tengjast meðgöngu og fæðingu voru algengari hjá þeim sem 

höfðu þurft að þola ofbeldi, s.s. höfuðverkur, bakverkur, svefntruflanir og 

þreyta. Einnig voru keisaraskurðir algengari. Sömu neikvæðu áhrif á 

lífsstílsþætti mátti sjá, rétt eins og í rannsóknum á almenningi, t.d. meiri 

reykingar. Í annarri íslenskri samanburðarrannsókn (Gisladottir o.fl., 2014), 

sem getur mögulega gefið innsýn inn í áhrif á meðgöngu fyrir þolendur, var 

gögnum safnað úr mæðraskrám 586 kvenna sem leituðu á Neyðarmóttöku fyrir 

kynferðisofbeldi á Landsspítalanum í Fossvogi (LSH) á árunum 1993-2008. 

Gögnum var safnað þar til í apríl 2011 en á þessum tíma eignuðust allar 

konurnar samtals 915 börn. Hópurinn var paraður við 1641 meðgöngur kvenna 

sem fæddu í sömu mánuðum. Í öllu úrtakinu voru fleiri frumbyrjur, hærra 

hlutfall atvinnulausra og einhleypra, þær reyndust tvöfalt líklegri til að reykja 

og voru sex sinnum líklegri til að hafa notað ólögleg fíkniefni á meðgöngu. 

Einnig voru þær marktækt frekar í yfirþyngd og einnig virtist tilhneiging í hina 

áttina, þ.e. að ná ekki að þyngjast nóg á meðgöngunni þó það hafi ekki verið 

tölfræðilega marktækt. Meðgöngusykursýki var tvöfalt algengari í þessum 

hópi en þegar tekið var tillit til ofþyngdar reyndist það ekki tölfræðilega 

marktækt. Bandarísk afturvirk ferilrannsókn (Mason o.fl., 2015) á liðlega 45 

þúsund konum, þar sem um 11% reyndust hafa orðið fyrir kynferðislegu 

ofbeldi í æsku, sýndi aftur á móti 30% aukna áhættu á meðgöngusykursýki hjá 

þolendum jafnvel þótt tekið væri tillit til hærri líkamsþyngdar að meðaltali hjá 

þeim. Ef um líkamlegt ofbeldi var líka að ræða steig áhættan upp í um 70% 

meiri áhættu en fyrir þær mæður sem aldrei höfðu orðið fyrir ofbeldi.  

Geðheilsa á meðgöngu 

Í bandarískri rannsókn (Seng, D‘Andrea og Ford, 2014) á geðrænum 

afleiðingum áfalla hjá rúmlega 1500 frumbyrjum mátti sjá að um 14% höfðu 
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orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi í æsku og 7% á fullorðinsárum.  Fjórðungur 

úrtaksins uppfyllti skilyrði fyrir geðröskun, flestar reyndust með þunglyndi, 

eða 12% og 8% með áfallastreituröskun og 5% sem eftir stóðu voru með 

kvíðaröskun.  Rannsakendur telja þó oft erfitt að greina á milli einstakra 

geðraskana og að skörun þeirra sé mikil, þannig var þriðjungur þeirra sem 

greindist með þunglyndi einnig með einkenni áfallastreituröskunar en einungis 

átta konur höfðu aðeins einkenni hennar og ekki annarra geðraskana. 

 

Enn hafa ekki verið gerðar íslenskar rannsóknir sem skoða sérstaklega 

geðheilsu þolenda kynferðislegs ofbeldis í æsku í barneignarferlinu en í 

fyrrnefndri rannsókn Tomasdottir o.fl. (2016) reyndist hópurinn sem hafði 

ofbeldisreynslu meta geðheilsu sína slæma og fylgni við kvíða- og 

þunglyndislyfjanotkun var marktæk (p<0,001). 

 

Í annarri íslenskri rannsókn þar sem geðheilsa á meðgöngu var rannsökuð 

(Jonsdottir o.fl., 2017) tóku rúmlega 2500 konur þátt. Skimað var með tveimur 

mælitækjum, Edinborgarkvarðanum, sem upphaflega var ætlaður til að skima 

fyrir fæðingarþunglyndi, og DASS-listanum sem skimar fyrir þunglyndi, kvíða 

og streitu. Þeir voru lagðir fyrir á 16., 25. og 36. viku meðgöngu. Ef einhver af 

þessum skimunum var yfir mörkum fór konan í rannsóknarhóp og var boðið í 

frekari rannsóknir með viðtali, hópurinn samanstóð af 396 konum eða um 

15,7% upphaflegu þátttenda, 360 héldu áfram þáttöku. Hjá hópnum reyndist 

tíðni þunglyndis mæld með Edinborgarkvarðanum nokkuð stöðug eða 41,3-

42,9% en með DASS fór tíðni þunglyndis lækkandi eftir því sem leið á 

meðgönguna, úr 45,5% niður í 36%. Hins vegar jókst kvíði og streita á 

meðgöngunni og mældist hæst í mælingunni við 25 vikur, 51,7% mældust þá 

með kvíða og 54,1% með streitu. Í annarri eldri grein (Lydsdottir o.fl., 2014) 

þar sem Edinborgarkvarðinn var notaður og 200 konum var boðið í frekari 

greiningu reyndust einnig heldur fleiri eða 55 með kvíða á móti 48 með 

þunglyndi, sjö reyndust með áfallastreituröskun, en töluverð skörun sást 

einnig. Þessir rannsakendur hafa lagt áherslu á að svokallað fæðingaþunglyndi, 

sem fengið hefur nokkra athygli á síðustu árum, sé langt í frá einangrað 

fyrirbæri og að sterkt samband sé á milli kvíða á meðgöngu og þunglyndis eftir 

fæðingu.  
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Í áðurnefndum rannsóknum sem Dr. Margrét Ó. Tómasdóttir (Tomasdottir ofl., 

2015 og 2016) fór fyrir var fylgni ofbeldis og illrar meðferðar í æsku sterkust 

á geðheilsuna, bæði hjá fullorðnu Norðmönnunum og íslensku mæðrunum. Í 

áðurnefndri ástralskri langtímarannsókn (Coles, Lee, Taft, Mazza og Loxton, 

2015) var sýnt fram á fylgni við bæði þunglyndi og kvíða hjá þolendum 

kynferðislegs ofbeldis í æsku. 

Áhrif á fæðinguna 

Fæðingarreynslan 

Nokkrar eigindlegar rannsóknir sem hafa haft það að markmiði að skoða 

reynslu þolenda af meðgöngu, fæðingu og móðurhlutverkinu hafa komið fram 

á síðustu árum (Berman o.fl., 2014; Coles og Jones, 2009; LoGiudice og Beck, 

2016; Montgomery, Pope og Rogers, 2015a, 2015b, Garratt, 2011). Þar má sjá 

einkenni áfallastreituröskunar koma skýrt fram. Konurnar lýsa því að alls kyns 

kveikjur geti kallað fram endurlit í fyrri ofbeldisreynslu en kveikja hefur verið 

skilgreind sem hvers konar tilfinning, skynjun eða reynsla sem vekur endurlit 

í aðra reynslu. Þá upplifir viðkomandi jafnvel hugrof (e. dissociation) og missir 

þá tímabundið tengsl við raunveruleikann (Montgomery, 2013). Algeng 

kveikja í þessu samhengi er sú innri skoðun, þegar þreifað er upp á legháls, 

sem læknar eða ljósmæður nota til að meta framgang fæðingar (Montgomery, 

Pope og Rogers, 2015b, LoGiudice og Beck, 2016). Þegar innri skoðun er 

framkvæmd er konan oftast beðin um að liggja á bakinu, beygja hné, setja 

saman iljar og láta lærin falla til hliðanna svo að sá sem skoðar komist sem 

best að kynfærunum. Stundum eru konurnar beðnar að fara með fætur upp í 

stoðir í sérstökum skoðunarstól eða fæðingarrúmi. Skoðandinn setur á sig 

hanska og sleipiefni og fer yfirleitt með tvo fingur upp í leggöng og þreifar 

leghálsinn fyrir enda leggangnanna og metur stöðu barnsins í 

mjaðmagrindinni. Ef vel er að skoðuninni staðið finnur konan aðeins fyrir 

minni háttar óþægindum en fyrir konu sem hefur orðið fyrir kynferðisofbeldi 

getur nekt, staðan við skoðunina (varnarleysi, berskjöldun, Leeners, Görres, 

Block og Hengartner, 2016, Garratt, 2011), snerting við kynfærin (sömu 

líkamshlutar sem koma við sögu í kynferðisofbeldi, Garratt, 2011), sársauki og 

þrýstingur á meðan skoðun stendur (skynjun), kyn þess sem skoðar (fer eftir 

ofbeldismanni, oftar karlmenn, Coles og Jones, 2009, Garratt, 2011), 

valdaójafnvægi (fagmaðurinn veit betur, Coles og Jones, 2009, Garratt, 2011), 
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ónærgætið orðaval eða eitthvað í fasi skoðandans virkað sem kveikjur (Coles 

og Jones, 2009). Heiti á einu af þemunum í rannsókn LoGuidece og Beck 

(2016) segir margt um þetta í einni setningu: „Allt í einu var ég þessi litla stelpa 

aftur.“  

 

Montgomery, Pope og Rogers (2015b) leggja á það höfuðáherslu að allt sem 

lúti að missi á stjórn geti kallað fram minningar um ofbeldið. Að hafa 

tilfinningu fyrir stjórn á aðstæðum sínum og lífi er þolendum gríðarlega 

mikilvægt og er sem rauður þráður í gegnum hinar eigindlegu rannsóknir. 

Montgomery (2013) talar um innri og ytri stjórn í safngreiningu sinni á fyrri 

rannsóknum. Innri stjórn lýtur að sjálfsstjórninni og í rannsókn Berman og 

félaga (2016) kemur það glögglega fram í því sem þátttakendur kalla að hafa 

hemil á (e. containing) hugsunum sínum um ofbeldið og reyna að ýta þeim frá 

sér eða breyta hugsanagangi sínum til að þurfa ekki stöðugt að láta það hafa 

áhrif á sig. Ytri stjórn lýtur að því sem aðrir gera - eða geta gert manni - og að 

hafa einhverja stjórn á umhverfi sínu. Að gera ítarlega fæðingaráætlun eða að 

hafa eitthvað um það að segja hver hugsar um mann í fæðingunni getur aukið 

konum tilfinningu um að hafa stjórn (LoGiudice og Beck, 2016). Í aftursærri 

megindlegri rannsókn má einnig sjá að tilfinning um stjórn getur aukið líkur á 

ánægjulegri fæðingarreynslu (Leeners, Görres, Block og Hengartner, 2016) 

Rannsóknarhópurinn samanstóð af 85 konum sem höfðu orðið fyrir 

kynferðislegu ofbeldi í æsku á móti 170 kvenna samanburðarhóp. Ef konurnar 

upplifðu að þær hefðu átt aðild að læknisfræðilegri ákvarðanatöku varðandi 

fæðinguna voru þær næstum þrisvar sinnum líklegri til að vera ánægðar með 

hana (OR 2,88). Í sömu rannsókn komu minningar um ofbeldið upp í huga 

41,2%þeirra á meðan á fæðingu stóð og hjá 9,7% voru þær að koma upp á 

yfirborðið í fyrsta skipti frá barnæsku. Af rannsóknarhópnum höfðu 49 (58%) 

reynslu af hugrofi. Hugrofið hafði neikvæð áhrif þegar það varð til þess að 

samskipti við starfsfólk rofnuðu en jákvætt þegar það var notað gagngert til að 

ráða við verki í fæðingunni en 36,7% höfðu þá reynslu. Marktækt fleiri (p 

<0,01) eða 40,7% kvennanna, höfðu neikvæða reynslu af fæðingunni á móti 

19,6% kvennana í samanburðarhópnum. Fæðingin reyndist einnig marktækt 

lengri í rannsóknarhópnum (p<0,01) eða 14,5 klst. að meðaltali, á móti 7,2 klst. 

í samanburðarhópnum. 
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Keisaraskurðir 

Norsku rannsakendurnir Lukasse, Vangen, Øian og Schei (2010) birtu grein 

þar sem þeir sýndu fram á væga aukna áhættu á keisaraskurði í fæðingu hjá 

þeim sem höfðu orðið fyrir einhverskonar ofbeldi í æsku. Önnur norsk grein 

(Nerum, Halvorssen, Straume, Sörlie og Øian, 2013) birtist tveim árum síðar 

þar sem bornir voru saman þrír hópar frumbyrja, þ.e. konur sem höfðu orðið 

fyrir kynferðislegu ofbeldi í æsku, konur sem urðu fyrir nauðgun á 

fullorðinsárum og konur sem ekki höfðu ofbeldisreynslu. Skýr munur sást á 

hópunum sem höfðu ofbeldisreynslu en þær sem höfðu orðið fyrir nauðgun á 

fullorðinsárum áttu marktækt mun lengri fæðingar og enduðu frekar í 

bráðakeisaraskurði eða 33% á móti 17 % og tíðni sogklukku eða tanga var 67% 

á móti 11%, jafnvel þótt tíðni meðgöngutengdra áhættuþátta væri mun hærri 

hjá hópnum sem hafði orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi í æsku. Rannsakendum 

til undrunar var fæðingarútkoma þeirra sem orðið höfðu fyrir kynferðisofbeldi 

í æsku svipuð og jafnvel heldur betri en þeirra sem höfðu aldrei orðið fyrir 

ofbeldi en gátu sér þess til að geta þeirra til að nota hugrof og/eða „gefast upp“ 

í stað þess að berjast á móti því sem var að gerast hafi stytt ferlið hjá þeim. 

Svipaðar niðurstöður má sjá í samevrópskri rannsókn, þ.e. að hjá þolendum 

kynferðislegs ofbeldis í æsku séu ekki auknar líkur á keisaraskurði en áhættan 

sé meiri fyrir þær konur sem verða fyrir kynferðislegu ofbeldi á fullorðinsárum 

(Schei o.fl., 2014). 

 

Íslenskar rannsóknir sem lúta að starfi ljósmæðra með þolendum kynferðislegs 

ofbeldis í æsku hafa enn ekki verið framkvæmdar. Gisladottir o.fl. birtu árið 

2016 grein þar sem konum sem leituðu á Neyðarmóttöku fyrir kynferðisofbeldi 

var fylgt eftir og fæðingum þeirra í framhaldi af komu. Komurnar voru á 

árunum 1993-2010, en fæðingum þeirra út árið 2012 var fylgt eftir. Marktækt 

fleiri konur í rannsóknarhópnum fengu greiningu er varðaði streitu móður í 

fæðingu, áttu frekar langdregið fyrsta stig fæðingar og voru í meiri áhættu á að 

enda fæðingu með bráðaaðgerð, annað hvort áhaldafæðingu eða keisaraskurði. 

Þetta átti sérstaklega við um yngri hópinn, 12-18 ára. Hafa ber í huga að þessar 

konur sóttu sér allar aðstoð og voru meðvitaðar um að hafa orðið fyrir ofbeldi 

en sú er ekki raunin með alla þolendur. Komurnar eru einnig langoftast vegna 

nýlegra brota en ekki kemur fram hvort kannað hafi verið hvort þessar konur 

hafi orðið fyrir einhverju ofbeldi áður. Eins og áður segir kom fram aukin tíðni 

keisaraskurða í hópi þeirra sem höfðu orðið fyrir ofbeldi í rannsókninni 
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Barneign og heilsa (Tomasdottir o.fl., 2016) en sá hópur tók til alls ofbeldis en 

ekki eingöngu kynferðisofbeldis í æsku. Tíðni keisaraskurða í 

rannsóknarhópnum reyndist 21,1% á móti 13,1% í samanburðarhópnum (p 

0,048).   

Önnur möguleg áhrif á barneignarferli 

Hluti af samevrópsku rannsókninni (Lukasse o.fl., 2015) tók til upplifunar á 

illri meðferð innan heilbrigðiskerfisins (e. experienced abuse in healthcare) í 

tengslum við fæðingatengdar breytur, s.s. hræðslu við fæðingar. Einn fimmti 

hluti kvennana í úrtakinu (í íslenska hlutanum 23,5%) upplifði illa meðferð 

innan heilbrigðiskerfisins og fannst fylgni við þær bakgrunnsbreytur að hafa 

t.d. orðið fyrir einhvers konar ofbeldi af öðru tagi og hafa einkenni áfallastreitu 

eða þunglyndis ásamt skorti á félagslegum stuðningi og að búa við fátækt. 

Fylgni fannst einnig hjá frumbyrjum við fæðingarhræðslu og hjá fjölbyrjum 

við t.d. slæma fæðingarreynslu og óskar um keisaraskurð. Fylgnin varð sterkari 

eftir því sem bakgrunnsbreyturnar voru fleiri hjá frumbyrjum, s.s. að hafa orðið 

fyrir annars konar ofbeldi, hafa einkenni þunglyndis eða hafa einkenni 

áfallastreituröskunar. Fæðingarreynsla fjölbyrjanna var hins vegar sterkasta 

breytan hjá þeim. Rannsakendur árétta að ill meðferð hafi ekkert með mistök í 

meðferð að gera heldur lúti að umhyggjuleysi heilbrigðisstarfsfólks. 

 

Norsk rannsókn (Henriksen, Grimsrud, Schei og Lukasse, 2017) með blandaðri 

aðferð, megindlegri og eigindlegri, á þáttum sem stuðla að neikvæðri 

fæðingarreynslu sýndi að sterkustu breyturnar sem stuðluðu að neikvæðri 

reynslu voru saga um ofbeldi, alvarleg fæðingarhræðsla og þunglyndi. 

Eigindlegi hluti rannsóknarinnar fólst í því að greina svör við opnum 

spurningum þar sem þátttakendum var gefinn kostur á að skrifa um reynslu 

sína og voru svörin þemagreind. Þrjú meginþemu komu fram: Fylgikvillar 

móður, barns eða beggja ₋ Að sjást hvorki né heyrast ₋ Reynsla af sársauka og 

skortur á stjórn. 

Áhrif á brjóstagjöf  

Svissnesk-þýskur rannsóknarhópur birti grein (Elfgen, Hagenbuch, Görres, 

Block og Leeners, 2017) um samanburðarrannsókn um brjóstagjöf hóps 

kvenna sem voru þolendur kynferðislegs ofbeldis í æsku og báru saman við 
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hóp kvenna sem höfðu ekki þá reynslu. Niðurstöður þeirra benda til að algengi 

og ending brjóstagjafar sé jafngóð í báðum hópum en þolendur lýstu marktækt 

fleiri vandamálum við brjóstagjöf eins og brjóstabólgu og sársauka við 

brjóstagjöf. Einn fimmti hluti þolendanna sagði brjóstagjöf vekja minningar 

um ofbeldið og meira en helmingur þeirra upplifði hugrof á meðan brjóstagjöf 

stóð. Í ástralskri langtíma ferilrannsókn (Coles, Anderson og Loxton, 2016) 

mátti einnig sjá að þolendur kynferðislegs ofbeldis í æsku eru síður með börn 

sín á brjósti við sex mánaða aldur en eftir að prófað var fyrir félagslegum 

þáttum sem eru þekktar hindranir fyrir brjóstagjöf, s.s. að hafa minni menntun, 

að eignast barn ungur, að reykja frekar og að vera líklegri til að verða líka fyrir 

ofbeldi á fullorðinsárum, var munurinn ekki lengur marktækur. Í stórri norskri 

rannsókn (Sørbø, Lukasse, Brantsæter og Grimstad, 2015) á brjóstagjöf 

þolenda alls kyns ofbeldis, fundust hins vegar auknar líkur á að draga úr eða 

hætta brjóstagjöf fyrir fjögurra mánaða aldur barnanna í hópi þeirra sem höfðu 

orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi í æsku en þar var líka prófað fyrir breytum 

eins og menntun, annars konar ofbeldi og ofbeldi á fullorðinsárum.  

Áhrif á tengslamyndun og móðurhlutverkið 

Bandaríski geðlæknirinn Maria Muzik (Muzik o.fl., 2013) hefur farið fyrir 

rannsóknarhópi sem hefur gert samanburðarrannsóknir á tengslamyndun 

mæðra við börn sín, þ.e. borið saman hóp mæðra sem eru þolendur 

kynferðisofbeldis í æsku við hóp mæðra án þeirrar reynslu. Niðurstöður benda 

sterklega til að vandamál við tengslamyndun haldist í hendur við þunglyndi og 

áfallastreituröskun mæðranna sem er mun algengari í rannsóknarhópnum en í 

sjálfu sér ekki við ofbeldisreynsluna. 

 

Rannsóknir hafa staðfest að þunglyndi á fullorðinsárum er ein af einkennandi 

afleiðingum af kynferðisofbeldi í æsku (Coles, Lee, Taft, Mazza og Loxton, 

2015; Hyland o.fl., 2018; Kendall-Tackett, Cong og Hale, 2013; Muzik o.fl., 

2017; Sigurdardottir og Halldorsdottir, 2013; Zeglin, Deraedt og Lanthier, 

2015). Þeirri kenningu hefur verið varpað fram að þunglyndi sé í kjarna sínum 

missir á eða skortur á öruggum tengslum (Zeglin, DeRaedt og Lanthier, 2015) 

og því er ekki að undra að þunglyndi mæðra hafi verið lýst sem helstu hindrun 

í tengslamyndun þeirra við börn sín (Vaillancourt og Pawlby, 2017) en örugg 

tengsl ungbarna eru talin skipta miklu máli varðandi geðheilbrigði síðar á 
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ævinni (Stefanía B. Arnardóttir, 2017). Í grein um bandaríska 

samanburðarrannsókn (Muzik o.fl., 2017) sem birtist á síðasta ári eru skoðuð 

áhrif kynferðisofbeldis í æsku móður, án geðraskana og með þunglyndi eða 

áfallastreituröskun eða hvoru tveggja, á tengslamyndun við börnin sín við hóp 

mæðra sem voru ekki þolendur. Þær mæður sem voru þolendur en voru ekki 

með geðröskun komu jafn vel út og samanburðarhópurinn en mest truflandi 

áhrif á tengslamyndun hafði þunglyndið en áfallastreituröskun hafði minni 

neikvæð áhrif. 

 

Þó þessar þekktu afleiðingar kynferðislegs ofbeldis í æsku á geðheilsu og þar 

af leiðandi á foreldrahlutverk séu neikvæðar þá hafa einnig jákvæðir þættir 

komið fram, þ.e. mildandi áhrif móðurhlutverksins á afleiðingarnar. Berman 

og félagar (2016) nefndu eitt þemað í sinni rannsókn „Ófrísk með tækifæri“ 

eða „Pregnant with possibilities“ sem sagði frá viðhorfsbreytingu verðandi 

mæðra og meðgönguna sem hvata til að vinna með og bæta líðan sína. 

Bandarísku sálfræðingarnir Zeglin, DeRaedt og Lanthier (2015) sýndu fram á 

að kvenkyns þolendur sem eignuðust börn þjáðust marktækt minna af 

þunglyndi en þeir kvenkyns þolendur sem ekki eignuðust börn og skýra það á 

tvennan hátt, annars vegar líffræðilegan og hinsvegar sálfélagslegan. 

Líffræðilega séð verður þéttni „ástarhormónsins“ oxýtósíns mikil í öllu 

barneignarferlinu og er því líffræðilegur hvati til tengslamyndunar. Einnig færa 

rannsakendur sannfærandi rök fyrir mildandi áhrifum oxýtósíns á óreglu á 

HPA-ási (e. HPA axis dysregulation). Sálfélagslega er tengslanet kvenna 

yfirleitt betra en karla en því miður sáust ekki þessi jákvæðu áhrif á þunglyndi 

hjá karlkyns þolendum sem verða foreldrar. Sálfræðingurinn og 

brjóstagjafaráðgjafinn Kendall-Tackett ásamt félögum sínum, Cong og Hale 

(2013) hafa einnig sýnt fram á jákvæð áhrif brjóstagjafar á svefn og þunglyndi 

mæðra sem eru þolendur og aðhyllist einnig líffræðilegar skýringar á áhrifum 

oxýtósíns á streitukerfi líkamans. Ljósmæður þurfa því að hafa í huga að 

kynferðislegt ofbeldi í æsku getur haft mikil áhrif á upplifun þolenda af 

brjóstagjöf, þegar slíkar tengingar eru til staðar, en í henni eru þó falin gullin 

tækifæri til að auka líkur á betri geðheilsu og tengslum móður og barns.  
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Val á rannsóknaraðferð  

Þar sem ekkert hefur verið rannsakað um áhrif kynferðislegs ofbeldis í æsku á 

barneignarferli íslenskra kvenna eða móðurhlutverk, þá varð fyrir valinu 

eigindleg rannsóknaraðferð, Vancouver₋skólinn í fyrirbærafræði, sem er vel til 

þess fallinn að lýsa fyrirbærinu og auka skilning á því og getur þannig bætt 

þjónustu við þolendur í barneignarferlinu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Markmið og rannsóknarspurning 

Markmið þessarar rannsóknar er að auka þekkingu og dýpka skilning, bæði 

almennings og fagfólks, á reynslu íslenskra kvenna sem eru þolendur 

kynferðislegs ofbeldis í æsku af barneignarferli og móðurhlutverki. 

Rannsóknarspurningin var því þessi: Hver er reynsla kvenna, sem eru þolendur 

kynferðislegs ofbeldis í æsku, af barneignarferli og móðurhlutverki? 
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Kafli 2. Aðferðafræði 

Fyrirbærafræði 

Fyrirbærafræði byggir á að upplifun mannsins af fyrirbærum heimsins hljóti 

að vera til alls fyrst og forsenda annara fræða, þannig sé fyrirbærafræði 

forskilvitleg heimspeki (Heidegger 2014/1963) sem þýðir að hún er skilyrði 

þess að reynsla og þekking sé möguleg. Fyrirbæri hefur verið skilgreint sem 

það sem hlutirnir virðast vera, hvernig þeir birtast, en fyrirbærafræðin tekur 

líka til þess hvernig hluturinn raunverulega er og er því ekki aðeins huglæg 

heldur einnig hlutlæg (Zahavi, 2008). Fyrirbærafræðin leitast við að líta á 

manneskjuna í heild sinni og draga fram það hversdagslega í reynslu mannsins 

sem hann tekur oft sem sjálfsagðan hlut (Miles, Chapman, Francis og Taylor, 

2013). Upphafsmaður nútíma fyrirbærafræði er af flestum talin vera Edmund 

Husserl (1859-1938) en hann vildi skoða betur þann grunn sem vísindin byggja 

á og var brautryðjandi í því að skoða sjálfa reynsluna (Björn Þorsteinsson, 

2008). Husserl kynnti hugtökin um frestun og afturfærslu sem 

rannsóknaraðferð við að komast að því hvernig fyrirbærið raunverulega er en 

ekki hvernig það birtist okkur. Með frestun gerum við okkur grein fyrir eigin 

viðhorfum og leggjum þau tímabundið til hliðar og með afturfærslunni 

hverfum við aftur til fyrirbærisins eins og það raunverulega er, öðlumst 

óbjagaða sýn á það sem eykur á skilning og hjálpar okkur að uppgötva eitthvað 

nýtt við það (Zahavi, 2008). Arftaki Husserls var Martin Heidegger (1889-

1976) en hann var afkastamikill hugtakasmiður (Wheeler, 2011). Honum þótti 

ekki nægilegt að að lýsa reynslunni heldur vildi hann líka spyrja hvað reynslan 

þýddi, hver tilgangur hennar væri. Þarna liggur grundvallarmunur á lýsandi 

(Husserl) og túlkandi (Heidegger) fyrirbærafræði (Dowling og Cooney, 2012). 

Fyrirbærafræði Heideggers lagði grunninn að mörgum skólum í 

fyrirbærafræði, þ.á.m. skóla Paul Ricoeur (Mastin, 2008). Ricoeur lagði mikla 

áherslu á tungumálið og dulda þýðingu þess, orðræðuna. Heimspeki Ricoeur 

fléttar saman fyrirbærafræðilegri lýsingu og túlkunarfræði í túlkandi 

fyrirbærafræði (Pellauer, 2016) og þykir því bjóða upp á víðtækustu 
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greininguna í fyrirbæra- og túlkunarfræðum og hefur þess vegna hlotið 

hljómgrunn meðal hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra (Dowling og Cooney, 

2012). 

Vancouver₋skólinn í fyrirbærafræði 

Til að svara rannsóknarspurningunni var valin aðferðafræði 

Vancouver₋skólans í fyrirbærafræði (Sigríður Halldórsdóttir, 2013) sem í 

grunninn byggir á heimspeki Husserls, síðar Heideggers og einnig fræðimanna 

síðari tíma eins og Spiegelberg (fyrirbærafræði), Schwandt (hugsmíðahyggja) 

og franska heimspekingsins Paul Ricoeur (túlkunarfræði) og er túlkandi 

fyrirbærafræði. Markmið hans er að auka skilning á mannlegum fyrirbærum 

og bæta mannlega þjónustu. Rannsóknarferlinu er skipt í tólf þrep og innan 

hvers þeirra fer rannsakandinn í gegnum hið vitræna vinnuferli aðferðarinnar 

en í því felst að vera kyrr, að ígrunda, að koma auga á, að velja, að túlka, að 

raða saman og að sannreyna.  

 

 
 

Mynd 1. Vitrænt vinnuferli Vancouver₋skólans. 
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Rannsóknarferlið 

Á fyrsta þrepi var valið í úrtak. Leitast var eftir samstarfi við samtök gegn 

ofbeldi sem hafa ráðgjafa á sínum snærum. Þrjú samtök urðu fyrir valinu: Aflið 

₋ samtök gegn kynferðis- og heimilisofbeldi á Norðurlandi, Stígamót – samtök 

gegn kynferðisofbeldi og Drekaslóð – fræðslu- og þjónustumiðstöð fyrir 

þolendur alls kyns ofbeldis og aðstandendur þeirra. Erindið fór fyrir 

stjórnarfundi og var samþykkt og undirritað af fulltrúa hverra samtaka, (sjá 

fylgiskjöl nr.1-3). Síðan var fengið leyfi Vísindasiðanefndar (sjá fylgiskjal 

nr.4). Þar sem málefnið er viðkvæmt var leitað eftir þátttakendum sem hefðu 

áður tjáð sig og unnið með ofbeldisreynslu sína og hefðu einnig aðgang að 

ráðgjöf ef þátttaka vekti upp tilfinningar sem þörfnuðust frekari úrvinnslu 

(Sigurður Kristinsson, 2013). Auglýst var á auglýsingatöflu í húsnæði 

samtakanna þriggja (sjá fylgiskjal nr. 5) og ráðgjafar kynntu einnig 

rannsóknina persónulega fyrir sínum skjólstæðingum. Einnig var auglýst eftir 

þátttakendum á innri vef Stígamóta. Reynsla þátttakenda réð vali: að hafa orðið 

fyrir kynferðislegu ofbeldi fyrir átján ára aldur. Eins voru sett þau skilyrði að 

vera orðin átján ára og að geta tjáð sig á íslensku. Úrtakið er því tilgangsúrtak 

(Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Gætt var að því að 

fjölbreytni væri sem mest innan úrtaksins til að forðast úrtaksskekkju. Fengnar 

voru þrjár konur búsettar á landsbyggðinni og sex á höfuðborgarsvæðinu. Þrjár 

áttu eitt barn, sex áttu fleiri en eitt barn. Gætt var dreifingar í aldri, meðalaldur 

þeirra var 40 ár en aldursbilið náði frá þrítugsaldri til sextugsaldurs. 

Þátttakendur leituðu beint til rannskanda vegna þátttöku, ýmist með símtali eða 

tölvupósti, og var við það tækifæri kynnt ítarlegar munnlega í hverju þátttaka 

fælist. Aðeins rannsakandi veit deili á þátttakendum. 
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Tafla 1. Yfirlit yfir þáttakendur. 

 
 

Á öðru þrepi undirbjó rannsakandi sig með því að íhuga og gera sér grein fyrir 

þeim hugmyndum sem hann hefur nú þegar um fyrirbærið og hvað gæti 

hugsanlega hafa haft áhrif á þær hugmyndir. Hér er verið að beita frestun og 

afturfærslu, sem áður er á minnst (Zahavi, 2008). Rannsakandi hefur starfað 

sem ljósmóðir á annan áratug og hafði fyrirframgefnar hugmyndir úr starfi sínu 

sem og frá því að kynna sér fræðilegt efni um fyrirbærið. Til þess hélt 

rannsakandi rannsóknardagbók þar sem skráðar voru fyrirframgefnar 

hugmyndir og reynt að leggja þær til hliðar til að hafa eins fordómalausa sýn á 

fyrirbærið og hægt er.  

 

Á þriðja þrepi fór fram gagnasöfnun. Í þessari rannsókn voru tekin eitt til tvö 

djúpviðtöl við hverja konu, 47-78 mínútna löng, alls 16 viðtöl, sem voru 

hljóðrituð. Áður en viðtalið hófst var kynningarbréf afhent og farið í gegnum 

það með konunni, ítrekaður var réttur hennar að hún gæti hætt þátttöku hvenær 

Nafn 

A
ld

u
r Staða 

B
ö

rn 

Fæðing/ 

Keisari 

Fóstur-

lát/ 

Fóstur-

eyðing 

Ofbeldisreynsla 

Vera 20 – 30 

 

Háskólamenntun, á 
vinnumarkaði, í sambúð 1 0/1 1  Sem unglingur, einn óskyldur aðili, 

endurtekið. 

Olga 40-50 
 

Grunnskólamenntun, 
öryrki, í hlutastarfi, í 
sambandi. 3 3/0 2 

Frá leikskólaaldri, fleiri en einn gerandi, 
skyldir, endurtekið. Nauðgun snemma á 
fullorðinsárum, skyldur aðili. 

Nanna 30-40 
 

Háskólanemi, í hlutastarfi, 
gift 4 2/2 2 

Frá leikskólaaldri, fleiri en einn skyldur 
aðili, endurtekið.  Nauðgun á 
unglingsárum, óskyldur aðili. 

Sólrún 30-40 
 

Grunnskólamenntun, 
öryrki, fráskilin. 3 2/1 1 

Á leikskólaaldri, óskyldur aðili. Nauðgun á 
unglingsárum, ókunnur gerandi. Nauðgun 
á fullorðinsárum, kunningi. Ofbeldi í 
sambúð. 

Katrín 30-40 
 

Háskólamenntun, á 
vinnumarkaði og í námi, 
fráskilin. 2 2/0 1 

Frá leikskólaaldri, endurtekið, skyldur 
aðili. Hópnauðgun snemma á 
fullorðinsárum. Margar nauðganir eftir 
það, margir gerendur. 

Rún 50-60 
 

Framhaldsskólamenntun, 
öryrki, fráskilin. 2 2/0 1 

Á grunnskólaaldri, óskyldur aðili. Nauðgun 
á unglingsárum. Heimilisofbeldi og 
kynferðislegt ofbeldi í hjónabandi. 

Júlía 30-40 
 

Háskólamenntun, á 
vinnumarkaði, gift. 2 2/0 0 

Á leikskólaaldri og grunnskólaaldri af 
hendi óskyldra og skylds aðila. Ofbeldi í 
fyrra sambandi. 

Ísold 30-40 
 

Háskólamenntun, á 
vinnumarkaði, gift. 1 1/0 0 Nauðgun á unglingsárum, óskyldur aðlili.  

Ofbeldi í nánu sambandi á unglingsárum. 

Snædís 50-60 
 

Grunnskólamenntun,  á 
vinnumarkaði, fráskilin. 1 1/0 1 Frá leikskólaaldri.  Margendurtekið 

ofbeldi af hálfu skylds og óskyldra aðila. 
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sem væri í rannsóknarferlinu og síðan skrifaði hún undir samþykkisyfirlýsingu 

(sjá fylgiskjal nr. 6) fyrir þátttöku. Einnig var henni boðið að velja sér dulnefni 

til notkunar í rannsókninni sem flestar þáðu, annars var dulnefni valið af 

rannsakanda. Viðtölin fóru fram á stað að vali kvennanna, flest á þeirra eigin 

heimilum, fjögur fóru fram í húsnæði samtaka, fjögur á vinnustað kvennanna 

og tvö á heimili rannsakanda. Lögð var áhersla á að tryggja næði og skapa 

rólega og þægilega stemmningu. Konan var hvött til að tjá sig frjálst og 

óhindrað um sína reynslu. Lagt var upp með spurninguna: Hver er reynsla þín 

af barneignarferlinu, þ.e. reynsla þín af því að ganga með, fæða barn og verða 

móðir? Oftast byrjaði konan á því að segja sína sögu og rannsakandi þrengdi 

oft spurningar þegar leið á samtalið. Rannsakandi hafði einnig í huga 

viðtalsramma (sjá fylgiskjal nr. 7) sem stuðst var við. Hér hófst í raun greining 

gagna samhliða öflun þeirra þar sem rannsakandi og þátttakandi greindu 

jafnóðum það sem rætt var um.  

 

Á fjórða þrepi var áframhaldandi gagnagreining. Hlustað var á viðtölin sem 

síðan voru rituð orðrétt upp, allar þagnir, öll hljóð. Á meðan á þeirri vinnu stóð 

gafst rannsakanda tækifæri til að velta fyrir sér um leið merkingu textans, 

hlusta eftir blæbrigðum talmálsins, orðanotkun, hikum og þögnum. Þannig var 

vitundin skerpt og rannsakandi „melti“ gögnin. Einnig gafst rannskanda 

tækifæri til að velta fyrir sér eigin áhrifum á þróun viðtalsins og skerpa þannig 

tækni sína með það að markmiði að fá fram kjarnann í reynslu kvennana án 

þess að stýra umræðum um of og leitaðist þannig við að halda hlutleysi sínu. 

 

Á fimmta þrepi hófst svo þemagreining, hér var merkt við allt sem þótti standa 

upp úr, texti sem þótti skipta máli dreginn út, stök orð jafnt sem setningar og 

jafnvel heilar málsgreinar. Sérstaklega var horft eftir lykilsetningum sem drógu 

fram kjarna umræðunnar. Rannsakandi velti fyrir sér merkingu og reyndi að 

finna rauðan þráð í frásögninni. Orðum og styttri setningum var svo safnað 

saman í eins konar orðagreiningarlíkan þar sem flokkað var gróflega fyrir 

hvern og einn, hjá flestum var t.d. einn flokkur yfir tilfinningalega líðan og 

annar yfir geðheilsu. Síðan var fundið það sem var sameiginlegt og þannig 

byrjað að mynda þemu, einnig var skoðað hvað stóð eftir, var einstakt. 

Rannsakandi velti fyrir sér dýpri merkingu, oft í samhengi við einstaka reynslu 

hverrar konu en einnig við klíníska reynslu sína og fræðaþekkingu.  

 



24 

Á næsta þrepi voru smíðuð myndræn greiningarlíkön fyrir hvern og einn 

þátttakanda þar sem reynsla hans var dregin saman í eina mynd. Myndlíkanið 

ásamt útskýringum og orðagreiningarlíkaninu fyrir hvern og einn þátttakanda 

var borið undir hann sem síðan var svo fengið staðfest hjá hverjum og einum 

þátttakanda (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Jafnframt var honum gefið 

tækifæri til að koma með athugasemdir. Þetta er gert til að auka réttmæti og 

áreiðanleika.  

 

Á áttunda þrepi var svo smíðað heildargreiningarlíkan fyrir alla 

þátttakendurnar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Bæði var dregið saman í 

heildargreiningarlíkan í texta sem byggður var á öllum orðagreiningarlíkönum 

hvers þátttakanda og það notað til að byggja myndrænt heildargreiningarlíkan. 

Þrjú meginþemu komu fram: Áhrif á heilsufar, áhrif á meðgöngu og fæðingu 

og áhrif á móðurhlutverkið. Öll hafa þau áhrif á hvort annað og skapa 

heildarreynslu af barneignarferli og móðurhlutverki (sjá mynd 2, bls. 30).  

 

Næst voru rannsóknargögnin borin aftur saman við heildargreiningarlíkanið 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Viðtölin voru lesin aftur með tilliti til. hvernig 

reynsla hverrar konu samræmdist heildargreiningarlíkaninu og var niðurstaðan 

sú að auðvelt væri að fella kjarna reynslu hverrar konu undir það. Þó reynsla 

hverrar konu sé á sinn hátt einstök og eigi aðeins við hana eina má í öllum 

frásögnunum finna sameiginlega þætti sem hafa áhrif á barneignarferli og 

móðurhlutverk. 

 

Á tíunda þrepi voru niðurstöður ígrundaðar, kjarni þeirra dreginn fram og 

rannsókninni gefið nafnið: „Það vantar meiri skilning á manni“ sem vísar til 

þeirra væntinga sem þolandi hefur til samferðamanna sinna, samfélagsins og 

heilbrigðiskerfisins, að skilningur sé á líðan og viðbrögðum hans í mismunandi 

aðstæðum, þ.á.m. krefjandi aðstæðum eins og skapast við meðgöngu, fæðingu 

og það að verða móðir. Yfirþema og undirþemum voru valin heiti með því að 

byggja á tilvitnunum frá þátttakendum sem þóttu lýsandi fyrir hvert þema 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Heiti yfirþemans: „Það vantar meiri skilning á 

manni“ er byggt á tilvitnun frá Olgu og kom fram þegar rætt var um að skimun 

á ofbeldisreynslu þyrfti að vera jafnsjálfsagður partur af umönnun kvenna í 

barneignarferli og að mæla lífsmörk eða skima eftir meðgöngusykursýki ₋ það 

skipti jafn miklu máli. Rannsakanda fannst þessi setning draga fram það sem 
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mestu máli skipti, að skilningurinn sé til alls fyrst og ráði í raun hvernig 

þolanda er mætt, hvort sem er af hendi heilbrigðisstarfsfólks eða annarra 

samferðamanna. Heiti undirþemans sem snýr að heilsufari: „Það er alls konar 

að mér“ er fengið frá Veru, sem er yngsta konan í rannsókninni, hún var að 

velta fyrir sér ástæðum fyrra fósturláts og hvort heilsufar hennar gæti 

hugsanlega tengst því en hún hefur þurft að glíma við kvensjúkdóma. Þessi 

stutta setning nær vel að lýsa hversu margþættur og flókinn heilsufarsvandi 

margra þolenda er sem búa við afleiðingar af kynferðislegu ofbeldi í æsku. 

Heitið á öðru þemanu: „Í fæðingunni er maður mest berskjaldaður“ er samsuða 

frá nokkrum kvennanna, t.d. Rún, Olgu, Snædísi og Júlíu, sem allar notuðu 

orðið berskjöldun yfir þá viðkvæmu stöðu sem kona í meðgöngu og fæðingu 

er í, hversu auðsæranlegar þær væru, stundum valdalausar og upp á aðra 

komnar, án nokkurra varna, bæði í eiginlegri og óeiginlegri merkingu. 

Berskjöldunin var líka tengd skömminni sem margar báru, skömm yfir nöktum 

líkama sínum, að þurfa að hleypa nánast ókunnugri manneskju inn á mesta 

einkasvæði sitt, kynfærunum, sem oft voru líka tengd þeirra verstu minningum 

og áföllum. Heitið á þriðja meginþemanu, „Þroski litaður sársauka“, er einnig 

samsett frá mörgum þátttakendum og lýsir hvernig þolandi tekst á við 

móðurhlutverkið með þeim áskorunum sem það færir honum. Ábyrgðar- og 

verndartilfinningar voru ríkjandi og gátu orðið yfirþyrmandi með tilliti til 

reynslu þeirra af kynferðislegu ofbeldi í æsku og þeirri örvæntingu sem fylgir 

því að geta mögulega ekki verndað barnið sitt fyrir slíku. Sársauki fylgdi einnig 

því að finna fyrirstöðu við eðlilega tengslamyndun og að upplifa börnin sín 

sem kveikjur að endurlitum í ofbeldisreynslu. Helsta áskorunin fólst í því að 

takast á við þær erfiðu tilfinningar og vaxa í móðurhlutverkinu á jákvæðan hátt.  

 

Á næstsíðasta þrepinu voru þrjár kvennanna beðnar að staðfesta 

heildargreiningarlíkanið til að sannreyna niðurstöðurnar (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Líkanið var útskýrt og heimfært upp á þeirra reynslu. 

Þeim var síðan boðið að koma með athugasemdir en höfðu engar og hlaut því 

líkanið samþykki þeirra 

 

Að lokum, á tólfta þrepi, voru niðurstöður settar fram í texta þar sem reynt var 

að láta allar raddir þátttakenda heyrast. Það var gert með því að vinna eftir 

þemunum, skipta þeim í undirþemu og finna viðeigandi tilvitnanir frá 

konunum. Stundum varð ein tilvitnun kveikja að undirþema sem kallaðist á við 
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tilvitnanir annarra kvenna. Einnig var reynt að koma á framfæri því sem þótti 

sérstakt og samræmdist ekki reynslu allra kvennanna (Halldorsdottir, 2000; 

Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

 

Tafla 2. Rannsóknarferill Vancouver₋skólans og þessi rannsókn. 

 
 

  

Rannsóknarþáttur: Í þessari rannsókn: 

1. Úrtak valið Valdar voru níu konur, mæður sem höfðu orðið fyrir kynferðislegu 
ofbeldi í æsku – tilgangsúrtak 

2. Að vera kyrr Átta sig á fyrirframgerðum hugmyndum og leggja þær til hliðar 

3. Að taka þátt í samræðum 
– viðtöl - gagnasöfnun 1-2 viðtöl við hverja konu, samtals 16 viðtöl – samræður 

4. Gagngreining hafin, 
vitund skerpt Gagnasöfnun og greining þeirra á sér stað samhliða 

5. Greina þemu Texti lesinn aftur og aftur – hver er kjarninn í frásögninni? 

6. Að átta sig á reynslu hvers 
og eins Greiningarlíkan smíðað út frá reynslu hverar og einnar konu 

7. Að staðfesta með 
hverjum og einum Greiningarlíkan kynnt fyrir hverri og einni konu 

8. Átta sig á heildarmynd Meginniðurstöður fundnar með lýsingum og túlkun 

9. Niðurstöður bornar 
saman við 
rannsóknargögnin 

Viðtölin lesin aftur yfir til að ganga úr skugga um samræmi 

10. Rannsókninni valið heiti „Það vantar meiri skilning á manni“  

11. Niðurstöður 
sannreyndar með 
þátttakendum 

Heildargreiningarlíkan var borið undir nokkrar kvennanna og 
staðfestu þær það 

12. Niðurstöður skrifaðar 
upp 

Reynt var að láta raddir allra kvennanna heyrast með því að vitna 
í þær og skapa trúverðuga sýn á þeirra reynslu 
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Réttmæti 

Til að auka á áreiðanleika og réttmæti rannsóknarinnar var að auki reynt að 

passa upp á samræmi rannsóknarinnar við þá aðferð sem valin var, nota 

spyrjandi hugarfar og nýta vitræna vinnuferlið og einnig að nýta þá þekkingu 

sem rannsakandi hafði þegar aflað sér um efnið. Reynt var að hafa þátttakendur 

ólíka, t.d. á mismunandi aldri, með mismargar fæðingar að baki, fjölbreytta 

reynslu af barneignarferlinu og mismunandi fæðingarstað. Þó reynt hafi verið 

að finna sameiginlega reynslu og þemu út frá henni þá var það líka skoðað sem 

stóð út úr og samræmdist ekki reynslu annarra (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Þrep 7, 9 og 11 í rannsóknarferli Vancouver 

skólans eru sérstaklega hugsuð til að auka á réttmæti rannsóknarinnar (Sigrún 

Sigurðardóttir og Sigríður Halldórsdóttir, 2009) en þar er sannreyndur með 

þátttakendum skilningur á reynslu þeirra, rannsakandi ber niðurstöður aftur 

saman við gögnin og fær að lokum staðfestingu frá nokkrum þátttakenda á 

heildargreiningu sinni. 

Siðfræði 

Fengið var leyfi Vísindasiðanefndar, tilvísunarnr.: VSNb2018010015/03.01, 

með vísan til 1.mgr. 12.gr, laga nr. 44/2014 um vísindarannsóknir á 

heilbrigðissviði (sjá fylgiskjal nr. 4). Mögulegir þátttakendur höfðu sjálfir 

samband við rannsakanda, annað hvort með símtali eða í gegnum netfang sem 

hvoru tveggja var uppgefið í auglýsingunni. Þannig var gætt að því að ekki 

væri um þvingun til þátttöku að ræða (Sigurður Kristinsson, 2013). Áður en 

gagnaöflun hófst fengu þátttakendur kynningarbréf og voru upplýstir um 

tilgang rannsóknarinnar. Einnig var þeim kynntur réttur sinn til að hætta við 

þátttöku hvenær sem er í rannsóknarferlinu. Allir undirrituðu 

samþykkisyfirlýsingu fyrir þátttöku (sjá fylgiskjöl nr. 1-3) Þátttakendur voru 

verndaðir með því að gefa þeim dulnefni til notkunar í rannsókninni og 

mögulega rekjanlegar staðreyndir um þá, staðhættir og aðrar slíkar upplýsingar 

voru afmáðar úr texta, í einstaka tilvikum var orðalagi breytt í þeim tilgangi án 

þess að merking færi forgörðum. Aðeins rannsakandi veit deili á þátttakendum. 

Þátttakendum var tryggð fagleg aðstoð hjá þeim sjálfshálparsamtökum sem 

þeir voru fengnir í gegnum þar sem málefnið er viðkvæmt og hefði mögulega 

getað komið tilfinningaróti á þá. Eftir að lokið var við að rita upp viðtölin var 



28 

hljóðupptökum eytt. Skrifuð viðtöl voru geymd á tölvutæki formi í 

skýjaþjónustunni OneDrive á meðan á rannsókn stóð en eytt eftir að henni lauk. 

Í öllu ferlinu var reynt að hafa til grundvallar þær fjórar siðfræðilegu reglur 

sem liggja til grundvallar vísindarannsóknum, þ.e. um virðingu, skaðleysi, 

velgjörðir og réttlæti gagnvart þátttakendum (Sigurður Kristinsson, 2013).   
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Kafli 3. Niðurstöður 

„Það vantar meiri skilning á manni“ 

Meginniðurstaða þessarar rannsóknar og yfirþema, sem byggt er á orðum frá 

einum þátttakanda, er að enn skorti á skilning, bæði almennings og innan 

heilbrigðiskerfisins, á langvarandi áhrifum kynferðisofbeldis í æsku á konur 

og hvernig þau áhrif stja mark sitt á reynslu þeirra af barneignarferlinu, 

heilsufar, líðan, fylgikvilla, fæðingarútkomu og móðurhlutverk.  

 

Í þessari rannsókn var talað við níu konur, sem eru á þrítugs- til sextugsaldri, 

að meðaltali 40 ára, þrjár frumbyrjur og sex fjölbyrjur. Þær urðu allar fyrir 

kynferðislegu ofbeldi fyrir átján ára aldur, hjá sjö byrjaði ofbeldið á leikskóla- 

eða snemma á grunnskólaaldri og hjá tveimur á unglingsárum. Allar nema tvær 

urðu fyrir ofbeldi af hálfu skyldra aðila, meirihlutinn margendurtekið. Allar 

hafa upplifað erfiðleika og áföll í barneignarferlinu, ýmist á meðgöngu og/eða 

í fæðingu sem og í sængurlegu og á fyrstu mánuðum barnsins. Flestar hafa 

greinst með mörg frávik frá eðlilegu barneignarferli. Aðeins tvær voru spurðar 

af ljósmóður um ofbeldisreynslu við almenna upplýsingasöfnun fyrir 

meðgönguskrá í meðgönguvernd. Tvær sögðu frá að eigin frumkvæði þegar 

þær voru komnar af stað með sína úrvinnslu. Meirihlutinn hafði fundið fyrir 

áhrifum af ofbeldi á heilsufar sitt og þurft mikla þjónustu frá 

heilbrigðiskerfinu. Allar höfðu þær fundið fyrir skilningsskorti og 

stuðningsleysi af hálfu heilbrigðisstarfsfólks en allar höfðu þær fengið að 

kynnast á einhvern hátt stuðningi ljósmóður sem stundum skilaði sér í góðri og 

eflandi fæðingarreynslu. 

 

Undir meginþemanu eru svo þrjú undirþemu sem einnig eru fengin frá 

þátttakendum: „Það er alls konar að mér“ sem lýtur að áhrifum á heilsufar 

þolenda, „Í fæðingunni er maður mest berskjaldaður“ sem lýtur að áhrifum á 

meðgöngu og fæðingu og „Þroski litaður sársauka“ sem lýtur að áhrifum á 

móðurhlutverk.  
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Mynd 2. Heildargreiningarlíkan. 

„Það er alls konar að mér“ – Áhrif á heilsufar 

Áhrif á líkamlega heilsu 

Allar konurnar höfðu upplifað langvinna verki, flestar tengda vefjagigt, eða sjö 

af níu, tvær tengda mígreni, ein var einnig með liðagigt og um tíma sýndi ein 

merki um alvarlegan taugasjúkdóm sem gengu til baka. Þrjár voru greindar 

með legslímuflakk og blöðrur á eggjastokkum og fengu að vita að það skerti 

möguleika þeirra til að eignast börn þó það hafi aðeins reynst raunin með eina 

þeirra. Þrjár höfðu farið í legnám og eggjastokkar verið fjarlægðir hjá tveimur 

vegna forstigsbreytinga krabbameins. Sex upplifðu óvenju mikla 

meðgöngukvilla, þrjár sem grindarverki og þrjár sem ógleði og uppköst alla 

meðgönguna. Tvær þyngdust óhóflega á meðgöngu og fjórar voru of þungar 

fyrir hana. Fimm höfðu misst fóstur, þar af þrjár á öðrum þriðjungi meðgöngu, 

ein fékk utanlegsfóstur. Að auki fóru tvær í fóstureyðingu sem þær voru báðar 

ósáttar við, önnur vegna þrýstings frá fjölskyldu en hin frá maka. Fjórar af níu 

sögðu frá snemmbærum kynþroska, þar af tvær sem byrjuðu með blæðingar 

aðeins níu ára að aldri, sem olli þeim öllum mikilli vanlíðan og varð tilefni 

eineltis þar sem þær skáru sig úr hópnum með því að vera fyrstar að ná þeim 

líkamlega þroska.  
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Á erfiðum tímapunkti í lífi sínu tengdi Vera saman: „ ... að ég væri með allar 

þessar greiningar og ég væri nú bara ...[nefnir aldur sinn], þetta væri bara 

ekkert heilbrigt og alla þessa reynslu, búin að missa barn, búin að verða fyrir 

kynferðisofbeldi og lögð í einelti og bara...“  

 

Líf Rúnar snýst í dag enn mikið um þvag- og hægðaleka sem hún rekur beint 

til kynferðislegs ofbeldis og erfiðrar fyrstu fæðingar en eftir hana lýsir hún 

líðan sinni svona: 

... það náttúrulega fór allt til fjandans hjá mér, þú veist, ég held á öðrum 

sólarhring kemur einhver ljósa til mín og segir: „Gengur þér vel að 

pissa?“ og þá allt í einu rennur upp fyrir mér: „Ég hef aldrei pissað“ segi 

ég við hana – „jú“ segir hún, „þú ert búin að pissa.“ Og ég var sko með 

þvagleka án þess að .. finna fyrir því sko.. ég hef náttúrulega aldrei 

jafnað mig eftir þetta sko. 

 

Katrín tengdi hins vegar batnandi heilsufar við úrvinnslu:  

...áður en ég eignaðist börn og var alltaf með mjaðmavandamál, finn 

ekki fyrir því í dag. Alltaf með vöðvabólgu, finn ekki fyrir henni í dag. 

Þannig að einhvern veginn bara við það að fara að vinna út úr áföllunum 

hafi einhvern veginn náð að losa mig við þetta í leiðinni. 

Áhrif á geðheilsu.   

Konurnar lýstu allar miklum áhrifum á geðheilsu. Allar höfðu þær upplifað 

kvíða og þunglyndi sem höfðu veruleg áhrif á reynslu þeirra af 

barneignarferlinu og móðurhlutverki. Hjá mörgum fylgdu sjálfsvígshugsanir 

þunglyndinu, ein sagði frá tveimur tilraunum til sjálfsvígs og þrjár aðrar frá 

nákvæmum plönum um sjálfsvíg þó aldrei hafi reynt á, ein notaði sjálfsskaða 

til að losa um andlegan sársauka. Tvær sögðu frá sjálfseyðingarhvöt með 

endurtekinni áhættuhegðun. Tvær voru greindar með geðhvörf og ein taldi sig 

hafa haft skýr einkenni geðhvarfasýki á unglingsárum. Margar lýstu 

einkennum áfallastreituröskunar og lýstu sex af níu að þær hafi upplifað 

endurlit í ofbeldisreynslu og meirihluti kvennanna lýstu hugrofum í einhverju 

formi þar sem veruleikaskynjun brenglaðist.   
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Kvíði og hræðsla 

Allar konurnar upplifðu mikinn kvíða á sínum meðgöngum sem hjá 

fjölbyrjunum náðist þó betri stjórn á eftir því sem úrvinnsla 

ofbeldisreynslunnar komst lengra á veg.   

 

Rún talaði um hræðsluna sem yfirgnæfandi tilfinningu á sinni fyrstu 

meðgöngu: „Ég var ofboðslega hrædd, ég var ofsalega stressuð og ég skildi 

engan veginn hvers vegna, ég var ótrúlega hrædd, ég var með mikla 

spítalafóbíu, ég var bara hrædd við þetta allt.“ 

 

Tilhugsunin um spítalaumhverfið truflaði líka Snædísi: 

...alla meðgönguna þá kveið ég fyrir fæðingunni, ekki út af sársaukanum 

af því að ég vissi alveg að ég myndi geta það, heldur að vera svona 

berskjölduð ... og ég var bara skelfingu lostin yfir því að þarna myndi ég 

bara blasa við. 

 

Nanna lýsti líðan sinni, sem henni fannst jaðra við sturlun, þar sem hún var 

stödd í sumarbústað á meðgöngu: 

...ég var alla þessa helgi rosa tætt, rosa hrædd, hrædd við veðrið, hrædd 

við myrkrið og hrædd við allt þarna einhvern veginn í kringum mig... Ef 

ég hefði einhvern tíma þekkt kvíðalyf eða róandi á þessum tíma þá hefði 

ég hakkað það í mig (hlær) þessa helgi... 

 

Júlía gekk framyfir með fyrsta barn og við komuna á fæðingarstað var hún illa 

haldin af hríðarverkjum og fann fyrir gríðarlegum kvíða:  

Og ég var hrædd, bara ógeðslega hrædd, bæði eiginlega alla ... 

meðgöngu og ... fyrir fæðingunni, af því að ég er með mikla 

innilokunarkennd líka og það var alltaf þessi tilfinning að ég get ekki 

[farið] út úr þessum aðstæðum, þú getur ekki bakkað úr fæðingu 

skilurðu? 

 

Stundum gat kvíðinn komið út í þráhyggjuhugsunum.  Hjá Veru var það eins 

og hún sæi ljótar myndir af einhverju sem gæti komið fyrir hennar nánustu en 

þessar áleitnu hugsanirnar hófust eftir að ofbeldið byrjaði og hún var enn ekki 

alveg laus við þær: „Þetta er alltaf bara um mig og ástvini mína... Alltaf: „Hvað 

ef?“ og svo kemur bara einhverjar, bara, ég get ekki einu sinni lýst því.“   
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Hjá Sólrúnu snerust þráhyggjuhugsanir um hræðslu hennar varðandi barnið og 

að hún myndi jafnvel gera því eitthvað illt: „Og, og bara þegar ég var að setja 

hann út á svalir að sofa út í vagni og ég var á fjórðu hæð, ég var svo hrædd um 

að annað hvort myndi ég missa hann niður af svölunum eða þá ég myndi bara 

henda honum niður og eitthvað svona. Þetta var hræðilegt sko!“ 

Þunglyndi 

Hluti kvennanna sagði frá þunglyndi á meðgöngu og allar höfðu þjáðst af 

þunglyndi eftir einhverja af sínum fæðingum. Á fyrstu meðgöngu lýsir Olga 

líðan sinni svo:  

...ég man ekki eftir því að ég hafi talað um það við neinn hvernig mér 

leið af því að ég held ég hafi ekki vitað það sjálf sko, ég var bara tóm. 

Ég sat heima þegar ég var hætt að vinna, ég sat heima tímunum saman í 

stólnum, ekki með tónlist og ekki neitt og horfði bara út í loftið sko. Ég 

hafði mig bara ekki í neitt.“  

Eftir fæðingu hélt vanlíðanin áfram: „Þetta var bara bullandi 

fæðingarþunglyndi sko en það var ekki til orð yfir það. Og einmitt allir: ,,Úú 

ert‘ekki hamingjusöm? Gengur ekki vel?“ Þú grætur allar nætur en hey.. (í 

kaldhæðnistón) þú veist..“ 

 

Þunglyndi gat orðið svo þungbært að tímaskyn, birtuskyn og húmor fóru lönd 

og leið eins og hjá Rún: „Ég vissi ekki hvað var að, skildi ekki hvað var að 

mér.. ég hló ekki á þessu tímabili.. Ég var svo þunglynd að ég skynjaði ekki 

birtu.. Ég á alveg myndir af mér með hana í sól og svoleiðis en ég er bara alltaf 

með grátinn í startholunum sko..“ 

Sjálfseyðingarhvöt 

Í mestu vanlíðaninni birtist hún sem tilhneiging til að skaða sig eða gera sjálfri 

sér miska. Katrín lýsti hvernig sjálfseyðingarhvöt kom henni til að taka rangar 

ákvarðanir, eins og að velja heimilislækni sem henni líkaði ekki einu sinni vel 

við til að sinna hluta af sinni meðgönguvernd þó henni liði alltaf betur með 

ljósmóður: „ ..bara svona sjálfseyðingarhvöt skilurðu, bara vel markvisst 

eitthvað sem að ég veit að er ekki að þjóna neinu góðu fyrir mig.“ 
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Sjálfsvígshugleiðingar létu á sér kræla hjá mörgum þó mislangt á veg komnar. 

Vera var komin á fremsta hlunn með að fylgja þeim eftir en náði að stoppa 

áður en til framkvæmdar kom; hún gekk út af heimili sínu, skildi öll sín 

verðmæti eftir og gekk að þekktum sjálfsvígsstað í nágrenninu: „ ...og ég ætlaði 

bara, þetta var bara komið fínt, og ég man bara að ég horfði á... [staðinn] og ég 

bara:  „Nei, veistu, ég get ekki farið frá... [barninu mínu], ég get það ekki.““ 

 

Ísold fann til mikils vanmáttar í móðurhlutverkinu og reif sjálfa sig niður sem 

speglaðist í hennar sjálfsvígshugsunum: 

..já, ég upplifði rosa mikið svona einhvern veginn svona tilfinningar eftir 

að ég átti hann að, að ég væri bara ekki nógu góð fyrir hann, ég hefði 

bara slæm áhrif á hann, hann ætti, hann ætti ekki skilið að eiga svona 

vonda mömmu eins og mig og hérna, hann ætti skilið einhverja, 

einhverja allt aðra konu bara, sem væri miklu betri en ég og það héldu 

áfram þessar sjálfsvígshugsanir og það væri bara best að ég myndi bara 

deyja frá honum og hann fengi bara einhverja aðra mömmu. 

Kveikjur og endurlit 

Ýmislegt gat orðið að kveikjum að endurliti í fyrri ofbeldisreynslu eða vakið 

upp sömu tilfinningalegu og líkamlegu viðbrögð. 

 

Júlía fékk sterk líkamleg viðbrögð við fyrstu innri skoðun í fyrstu fæðingunni 

sinni: 

Mér leið bara eins og ég þyrfti að kasta upp og ég, ég var í svona 

sjokkástandi, skilurðu, af því ég, þú veist, þetta er náttúrulega viðkvæmt 

svæði og líkaminn man eftir snertingunni sem gerðist þegar ég var 

pínulítil stelpa og ég fann hvað mér var hryllilega flökurt og ég fór 

eiginlega gjörsamlega úr líkamanum með þessari skoðun og konan gerði 

sér enga grein fyrir því sem gerðist.. 

Síðar tengdi hún þessa kveikju sem upphafið af því að fá minningar af sínu 

ofbeldi upp á yfirborðið: „ ..ég held að þessar fæðingar hafi komið líka ýmsu 

af stað skilurðu, þetta er einhvers staðar í líkamanum þínum skilurðu, og þú 

fæðir barn og þessi svæði, svo koma þessar minningar.“ 
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Annað barn Olgu var tekið með sogklukku og hún lýsti vel hvernig ójöfn 

valdastaða og tilfinning um stjórnleysi við þær aðstæður kveikti á minningum 

um ofbeldið:   

Og ég man að ég öskraði og ég man að það var sussað á mig. Og ég man 

það að hafa ekki stjórn yfir eigin líkama var svo miklu, miklu skelfilegra 

heldur en það sem var að gerast. Ég held ég hafi bara farið í gegnum rosa 

mikið af minni misnotkun þarna á þessu augnabliki (þögn, 6 sek). 

Hugrof 

Margar þekktu þá tilfinningu að fara út úr líkamanum við erfiðar aðstæður líkt 

og Júlía fór út úr líkamanum við sína fyrstu innri skoðun en hugrofið gat líka 

lýst sér með aftengingu við raunveruleikann, þar sem konan missti tímabundið 

hæfni á að meðtaka það sem var að gerast. 

 

Fyrsta fæðing Rúnar var langdregin og hún var aðframkomin, ljósmóðirin sem 

hafði hugsað um hana hafði gengið út úr fæðingunni í mótmælaskyni við 

aðgerðaleysi lækna og haft það á orði að barnið væri í lífshættu og þá tók við 

atburðarás sem hún átti erfitt með að meðtaka:  

Svo hleypur þarna, kemur fullt, fullt, fullt af fólki inn, allt í svona hvítum 

sloppum, þú veist, svona læknar eða eitthvað, og svo hleypur hann með 

eitthvað fjólublátt á annað borð (ræskir sig) og ég sko ligg þarna bara og 

hugsa: „Hvar fékk hann þetta fjólubláa? Hva, hvað ætli þetta fjólubláa 

sé?“ Svo hugsa ég: „Já, hann hefur tekið af mér lærið, til þess að 

auðvelda fæð...“ Ég gerði mér enga grein fyrir að þetta er barn sko, svo 

reisi ég mig við, upp svona, þú veist, sé ég er ennþá með bæði lærin og 

ég bara stari upp í loftið og hugsa: „Hvað í ósköpunum hefur hann 

tekið?“ Og í því heyri ég þetta skelfilega hljóð, það var svona eins og 

einhver væri að kafna eða að reyna að anda eða eitthvað svoleiðis og þá 

átta ég mig á því að þetta fjólubláa er barn.. Þannig að þetta byrjaði ekki 

vel.. 
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„Maður er mest berskjaldaður í fæðingunni“ 

₋ Áhrif á meðgöngu og fæðingu 

Tilfinningar og sjálfsmynd 

Konurnar lýstu margvíslegum áhrifum þess að hafa orðið ungar fyrir 

kynferðisofbeldi á tilfinningalíf þeirra og sjálfsmynd sem kom fram á 

margvíslegan hátt í barneignarferlinu og móðurhlutverkinu.   

Sjálfsmynd  

Nanna náði ekki að taka ábyrgð á eigin líðan í barneignarferlinu fram að 

síðustu meðgöngu og fæðingu og lýsir því þannig:  

Af því að ég hafði ekkert sjálfsálit, ég hafði ekkert, þú veist, ég hélt 

einhvern veginn að ég hefði ekkert um neitt að segja, þú veist þetta bara 

fólk þarna ... læknarnir og ljósmæðurnar ... þeir áttu bara að vita þetta. 

Þau áttu bara einhvern veginn að taka við þessu öllu. 

 

Snædís hafði ekkert unnið með ofbeldisreynslu sína á fyrstu meðgöngunni 

sinni, hún var mjög kvíðin fæðingunni en gat ekki orðað það við neinn: „...ég 

var alveg með sko grímu ... þannig að ég sagði aldrei neinum frá þessum ótta 

mínum. Ég átti varla orðin yfir þetta.“ 

 

Júlía lýsti því hvernig hún var ofurnæm á allt sem hugsanlega gæti verið 

neikvætt í fari sínu og reif sjálfa sig niður: „ ... það sem fylgir kynferðisofbeldi 

er að maður er alltaf að sparka í sjálfan sig liggjandi..“ 

 

Áföll Sólrúnar hafa markað sjálfsmynd hennar sem enn er ekki í jafnvægi:   

... suma daga er ég þú veist: „Djöfulsins aumingi, af hverju getur þú ekki 

bara verið að vinna eins og allir hinir“... ástæðan fyrir því að ég er öryrki 

í dag er sú að, að hérna ég er bara undirlögð eftir öll þessi áföll sem að 

ég hef lent í í lífinu ... ég hugsa það á hverjum degi sko ... mig langar 

svo að vera þessi venjulega kona sem fer í vinnu ... en bara .. ekki séns. 
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Skömm og sektarkennd 

Neikvæðar tilfinningar eins og skömm og sektarkennd loddu við margt, 

sérstaklega tengt berskjöldun og viðkvæmum aðstæðum. 

 

Snædís tengdi óttann við fæðinguna við skömmina:  

.. óttinn við að fæða var bara mjög mikill og hann var fyrst og fremst út 

af þessari skömm að liggja þarna eitthvað berskjölduð fyrir framan alla 

og fólk eitthvað að koma við og krukka og þú veist, tékka á útvíkkun. 

Ég fékk að vita hvernig það væri gert sko, þá fannst mér það alveg 

skelfilegt og ég var einhvern veginn, ég fór alveg í gegnum það hvort ég 

gæti ekki bara skrópað einhvern veginn (hlær), það er víst ekki hægt!   

 

Ísold fann sterkt til skammar í sjálfri fæðingunni þegar henni fannst hríðarnar 

óbærilega sárar og réð ekki við viðbrögð sín:  

...svo skammaðist ég mín svo bara fyrir mig ... var alveg að spyrja hvort 

það heyrðist vel á milli herbergja og hvort ég væri bara þú veist, því það 

voru svo ógeðslega mikil læti í mér, ég hef aldrei öskrað svona mikið. 

 

Eftir erfiða fyrstu fæðingu leið Rún illa með sjálfa sig: „Mér fannst fæðing vera 

einhvern veginn tengd frammistöðu, ég hafði ekki staðið mig, ég hafði brugðist 

einhvern veginn sem kona eða guð má vita hvaða andskotans hugmyndir 

maður hefur sko.“ Henni var einnig berskjöldunin hugleikin: „...fæðingar eru 

bara óhemju viðkvæmar þó að þetta sé auðvitað alltaf rosalega náttúrulegt og 

eðlilegt og frábært og allt það, þá er þetta samt svo viðkvæmt af því að maður 

er svo berskjaldaður.“  

 

Katrín sökk í djúpt þunglyndi strax eftir fyrstu fæðingu og átti í erfiðleikum 

með að tengjast dóttur sinni en mun betur gekk með þá yngri, þó situr enn í 

henni að hafa ekki strax náð að tengjast: „... ég var með samviskubit.. sem sagt, 

gagnvart eldri dóttur minni rosalega lengi og ennþá fæ ég stundum samviskubit 

yfir að hafa ekki elskað hana skilyrðislaust frá blábyrjun, sérstaklega eftir að 

ég upplifði það svo með hina..“ 

 

Í úrvinnslu sinni átti Júlía erfitt með að sinna dóttur sinni þar sem aldur hennar 

var kveikja að endurlitum og eftir situr sektarkennd: „Það sem situr svolítið 
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eftir er, með yngri dóttur mína, ég bara, þú veist, ég ýtti henni svolítið frá mér 

.. Af því hérna ég þurfti svo mikið að hugsa um mig.“  

Stjórn og stjórnleysi  

Flestar konurnar lýstu hversu tilfinning um að hafa stjórn var þeim gríðarlega 

mikilvæg, t.d. að hafa stjórn á aðstæðum, stjórn á eigin líkama og að undirbúa 

sig til að geta frekar haft stjórn. Að sama skapi voru þeim aðstæður sem 

einkenndust af stjórnleysi mjög erfiðar. 

 

Ísold lýsti því hvernig fæðingin kallaði fram gamlar og sárar tilfinningar um 

stjórnleysi:  

..allt þetta ferli .. meðgangan og fæðingin .. í fæðingunni að geta ekki, 

þú veist, ég gat ekkert hætt við. Ég hafði enga stjórn á líkamanum mínum 

og líkaminn gerði bara það sem hann þurfti að gera og ýfði upp alveg 

fullt af sko óöryggi og alls konar sem ég var búin að reyna að hérna, þú 

veist, ég var búin að vinna alveg ógeðslega mikið með.. ... [hjá 

samtökum] og hérna og fann ég varð svona, ég varð aftur stíf öll því ég 

var alltaf stíf, ég var bara, allur líkaminn minn var bara tilbúinn í að 

berjast, bara í mörg ár. 

 

Sumar töluðu um að áhrif kynferðislega ofbeldisins á líkamann væru svo 

kröftug að þau gætu jafnvel komið í veg fyrir sjálfa fæðinguna: 

„ ...ég held bara að þegar að því kemur síðan að fæðingu eða kemur síðan 

að þessum líkamspart, þar sem þú missir stjórnina, missir tökin, getur 

ekki allt í einu bara sagt:  „Nei, ég er hætt við, ég er ekki í stuði fyrir 

þetta“ og það verður óbærilegur sársauki að þá held ég að hitt fari í gang 

hvort sem það kemur upp á yfirborðið hjá manni að þá bregst [líkaminn] 

við því að hann stífnar, hann vill þetta ekki, getur þetta ekki, hann getur 

ekki fætt, að það fer bara allt í klessu“ (þögn, 5 sek.). (Rún) 

 

Mörgum varð að umtalsefni forræðishyggja heilbrigðisstarfsfólks og skortur á 

upplýsingum sem varð til þess að stjórn náðist ekki eða tapaðist. Sólrún var 

ung frumbyrja sem kom inn á fæðingadeild með sjö í útvíkkun en upplifði 

sóttina alls ekki sára. Henni var sagt að fá mænurótardeyfingu og finnst það 

hafa eyðilagt fyrir sér fæðinguna því rembingsþörfin kom aldrei og fæðingin 

endaði í bráðakeisara:  
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„Þú ert svo ung og fyrsta barn og..“, þú veist og ég líka tók ákvörðun 

eftir það bara aldrei aftur, aldrei myndi ég mæla með þessu fyrir neinn.. 

að ég sko, ég náttúrulega hafði ekki stjórn á neinu. Ég fann ekki fyrir 

neinu, ég vissi ekki hvenær ég átti að rembast, þú veist, ég vissi ekki 

neitt! Mér fannst það rosalega óþægilegt. 

Og í sængurlegu tók ekki betra við:  

...þetta snýst allt um það að hafa stjórn ... einmitt þetta að biðja um leyfi 

þú veist: „Er í lagi að..?“ En mér fannst einhvern veginn eins og með 

brjóstagjöfina ... troða honum á ... þar hafði ég enga stjórn..  Ég skil ekki 

... af hverju kom ekki bara einhver og kenndi mér hvernig ég ætti að gera 

þetta sjálf? 

Vanvirðing ₋ umhyggjuleysi   

Konurnar lýstu allar hversu berskjaldaðar eða jafnvel hvernig þær voru 

hlutgerðar í viðkvæmum aðstæðum sem tengdust fósturlátum, fæðingum og 

sængurlegu. Þær voru vanvirtar á ýmsan hátt og fannst ekki á sig hlustað. 

 

Olga átti að fara í fyrirframákveðinn keisara en missti vatnið fyrir 

keisaradaginn og fór af stað í fæðingu en á fæðingarstað var hún hrædd, 

einmana og óupplýst: „... af einhverjum ástæðum sem ég að veit ekki ennþá 

var ég látin bíða og bíða... svo fannst mér eins og ég væri hlutur, mér leið eins 

og ég hefði gleymst.“   

 

Vera lýsti svipaðri tilfinningu þegar hún var nýbúin að fá þær fregnir að 

fósturlát væri staðreynd: ... ég bara hágrét, bara eins og lítið barn og það kom 

einhver læknir inn sem að staðfesti þetta og svo varð þetta eftir þetta þá fannst 

mér vera komin færibandavinna á þetta.“   

 

Fyrsta barn Nönnu var tekið með sogklukku og hún var klippt á spöng og þegar 

að saumaskap kom fannst henni ekki hlustað á sig:  

... ég kvartaði mikið: „Þetta er vont, þú ert að meiða mig, hættu þessu, 

þetta er vont“ og kvensjúkdómalæknirinn hlustaði bara einhvern veginn 

ekki, hún bara: „Já, já“ þú veist, „ég er búin að deyfa þig, hættu þessu, 

þú átt ekkert að finna til“... og eftir á var þetta aðalmálið sko. 
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Katrínu leið mjög illa eftir erfiða fyrstu fæðingu og í sængurlegu upplifði hún 

sig eina og án stuðnings:  

... að ég væri fyrir, ég var bara grenjandi konan í herbergi númer X 

eitthvað... Já, ég var bara til leiðinda og ama og, og einhvern tíma ætluðu 

þau að koma með konu inn í herbergið, það voru tvö rúm og ég grenjaði 

svo mikið að þau urðu að bakka og fara með hana eitthvert annað og þá 

fann ég bara hvað ég var óvinsæl fyrir þær sakir,... en ég bara réð ekkert 

við þetta, ég bara grenjaði út í eitt og það var enginn tilbúinn að aðstoða 

mig með barnið og svo var ég bara bitur... 

 

Í annarri fæðingu var Júlía gangsett og þegar kom að því að setja upp dreypi 

vegna hægs framgangs bað hún um deyfingu en einhverra hluta vegna gat 

ljósmóðirin ekki beðið með að setja upp dreypið:  

Ég veit ekki hvað lá svo mikið á en kannski hafði hún sínar ástæður, ég 

veit það ekki. En það var ógeðslega erfitt skilurðu, að fá dreypið og 

þessar harkalegu hríðir og hún [svæfingalæknir] að reyna að setja 

deyfingu:  „Þú verður að slaka á!“ Ég að fara að slaka á, veistu hvað 

þetta er vont? Þetta var bara eins og högg sem ég stjórna náttúrulega 

engan veginn. 

Stuðningur – umhyggja  

Konurnar lýstu því hvernig stuðningur hjálpaði þeim áleiðis í úrvinnslu og 

hversu mikilvægur hann væri fyrir líðan þeirra, þær nefndu t.d. stuðning frá 

sjálfshjálparsamtökum, stuðning foreldra, barnsfeðra, lækna, félagsráðgjafa og 

prests. Á meðgöngu og fæðingu voru ljósmæður í lykilhlutverki sem helsti 

stuðningur þeirra þótt ofbeldisreynsla hafi aðeins verið rædd við ljósmóður og 

skráð í mæðraskrá hjá tveimur konum. 

 

Á síðustu meðgöngu sinni fékk Nanna ljósmóður í meðgönguvernd sem 

reyndist henni vel og bauð henni m.a. upp á tíðar komur í meðgönguvernd 

vegna fyrri sögu og áfalla þó enn hefðu minningarnar um kynferðisofbeldið í 

æsku ekki náð upp á yfirborðið: „ ... hún var frábær! Hún var 

geðhjúkrunarfræðingur líka í grunninn, þannig að hún fór svolítið með mér í 

gegnum margt af þessum fyrri reynslum mínum og, og hún náði svolítið að tala 

úr mér þennan stífleika gagnvart meðgöngu og, og fæðingum.“ Nanna hafði 
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frá fæðingu síðasta barns hafið mikla sjálfsvinnu sem m.a. fólst í því að taka 

ábyrgð á eigin heilsu, í meðgönguverndinni fékk hún stuðning við það ferli og 

val um fæðingarmáta og öðlaðist í framhaldi af því frábæra og eflandi 

fæðingarreynslu. 

 

Sólrún var gangsett í síðustu fæðingunni sinni og varð fyrir miklu áfalli þegar 

hjartsláttur féll hjá barninu, upplifði algert stjórnleysi og glundroða ásamt því 

að fá ekki nægar upplýsingar um hvað væri um að vera. Á meðan hún jafnaði 

sig urðu vaktaskipti og metur hún mikils hvernig næsta ljósmóðir kom að 

hennar aðstæðum:  

...hún kemur til mín þú veist, rosalega almennileg og segir bara, bara: 

„Ég var að lesa ... um reynsluna þína“ af því að ég var búin að taka það 

fram að ég hefði lent í kynferðisofbeldi, og hérna: „Við skulum bara fara 

rosa varlega í þetta og ef þú leyfir þá langar mig að skoða sem sagt 

útvíkkunina hjá þér, hvernig gengur og svo ef þú ert tilbúin í að þá set 

ég drippið aftur af stað.“  Þetta fannst mér frábær vinnubrögð, af því að 

þarna fékk ég eitthvað um málið að segja og það var svo bara sett af stað 

aftur og ég var bara þarna með glaðloftið og gekk bara súper vel... 

 

Olga var skelfingu lostin eftir erfiða fæðingarreynslu þegar hún varð ófrísk á 

ný:  

Og í hvert skipti sem ég sá ljósmóður eða lækni þá fór ég bara að skæla 

þannig að ég var send til hennar ... [önnur ljósmóðir]. Þar sagði ég henni 

bara mína sögu, sem sagt um kynferðisofbeldið, ... og fæðingu dóttur 

minnar og ég bara gæti ekki gengið í gegn um þetta aftur og hún reyndist 

mér ofboðslega vel þessi kona... 

 

Sama ljósmóðir fylgdi henni eftir á meðgöngu og í fæðingu, þær gerðu saman 

áætlun um fæðinguna og sem dæmi um stuðning þar segir hún: „ ... ég man að 

... [fæðingalæknir] stakk inn höfðinu og ætlaði að segja hæ en .... hún rak hann 

út með harðri hendi, hann kæmi bara ekki hingað inn. Ég var svo glöð, hún 

stæði með mér!“ 

 

Vera átti mjög góða fæðingarreynslu þegar hún fór í fyrirframákveðinn keisara 

en hún hafði notið mikils stuðnings á meðgöngu frá ljósmóður sem einnig 

sinnti henni á fæðingardaginn og eftir aðgerðina var fjölskyldan komin á 
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vöknun: „ ... [umrædd ljósmóðir] var þvílíkur gullmoli, hún sat með okkur 

allan tímann ... dóttir mín fór á brjóst og hún sagði: „Þú ert fædd í þetta“ og 

þetta var bara, þetta var allt svo dásamlegt!“   

„Þroski litaður sársauka“ – Áhrif á 

móðurhlutverkið 

Allar konurnar stóðu frammi fyrir miklum áskorunum sem vörðuðu það að 

vera þolandi og móðir. Ábyrgðar- og verndartilfinning var þeim sameiginleg 

en fól oft í sér sársauka og vanmátt yfir geta mögulega ekki varið barnið sitt 

fyrir ofbeldi. Þær gerðu sitt besta til að uppfylla ímynd hinnar hamingjusömu 

nýbökuðu móður og földu vanlíðan sína þrátt fyrir að finna stundum fyrir 

einhverjum fyrirstöðum við tengslamyndun. Stundum vegna kvíða og 

depurðar en stundum af því að börnin urðu þeim kveikjur að erfiðum 

endurlitum í ofbeldisreynslu þeirra. Um leið voru þó börnin mæðrunum 

hvatning til úrvinnslu og þroska með auknum sjálfsskilningi sem hjálpaði þeim 

að vaxa í foreldrahlutverkinu, greiddi fyrir tengslamyndun, hjálpaði þeim að 

setja heilbrigð mörk og vernda börnin sín án þess að hefta þau. 

 

Yfirþyrmandi ábyrgð 

Oft litaði kvíði og lágt sjálfsmat tilfinningar kvennanna og þeim fannst 

ábyrgðin sem fólst í móðurhlutverkinu yfirþyrmandi. Mörgum kvennanna 

gekk erfiðlega að treysta á sjálfar sig sem mæður og fannst þeim hafa færst of 

mikið í fang, eins og Rún: „ ...mér fannst ábyrgðin svo þrúgandi mikil og ég 

vandaði mig alveg ofboðslega og gerði allt alveg rosalega vel en ég var sko að 

deyja úr skelfingu!“ Sólrún sömuleiðis lýsti tilfinningum sínum á svipaðan hátt 

eftir heimkomu fyrsta barns: „ ...tíminn þegar við vorum komin heim og svona, 

gekk alveg hræðilega. En einhvern veginn stóðum við okkur alltaf svo 

svakalega vel sem foreldrar, það var bara einhvern veginn inn í mér sem að 

mér leið hræðilega.“  
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Fyrstu viðbrögð 

Vera hafði notið mikils stuðnings á meðgöngunni sinni sem þó einkenndist af 

kvíða eftir fósturlát og var sú eina sem hafði góða reynslu af sinni fyrstu 

fæðingu, fyrirframákveðnum keisara, og átti ákaflega fallega stund þegar hún 

fékk barnið sitt langþráða í fyrsta skipti í fangið. Ísold átti hins vegar erfiða 

fyrstu fæðingu og lýsir sárri tómleikatilfinningunni þegar hún loks fékk barnið 

í fangið:  

Ekki neitt. Ég var búin með allt bara, ég átti ekkert eftir og það var bara 

eitthvað barn þarna á maganum á mér og, og hérna, ég svona sá ekki 

einu sinni framan í hann ... ég var bara: (yppir öxlum) „Já, ókei, fínt“ 

(hlær)... Ég var bara búin á því. 

 

Við tóku erfiðir dagar með vandamálum við brjóstagjöf og eftir heimkomu 

sagði hún heimaþjónustuljósmóður frá því að hún væri þolandi og ætti í 

erfiðleikum með að tengjast barninu: „ ...hún var bara æðisleg sko.  Hún var 

mjög mikið vakandi fyrir því og gaf mér mjög góð ráð ... hvernig ég ætti að 

reyna bara, reyna að tengjast honum líka betur ... það bara virkaði rosalega 

vel.“ 

 

Þegar Sólrún fór í sambúð og varð ófrísk að sínu þriðja barni var skammt liðið 

frá því að hún hafði orðið fyrir nauðgun og var mjög brotin andlega. Það nýtti 

barnsfaðir hennar sér og upphófst ofbeldismynstur í sambandinu sem tók hana 

tíma að gera sér grein fyrir. Tengslamyndun á meðgöngu gekk illa og við 

fæðingu lýsir hún líðan sinni svo: 

...[ég] tók hann í fangið bara og setti hann á brjóst og allt þetta sem 

maður gerir sko en fann strax að ég var rosalega hrædd um hann. Ég var 

rosalega hrædd um að hann myndi deyja. Ég var alltaf að bíða eftir því 

að hann myndi deyja sko. Af því að ég vissi, að ef ég myndi undirbúa 

mig undir það þá væri sjokkið ekki jafnmikið og ég vissi það að, þú 

veist, ég var svo ónýt andlega að þegar hann myndi deyja að þá gæti ég 

bara ekki meir. Þess vegna fannst mér betra að halda honum aðeins 

svona fjær mér til þess að sjokkið yrði ekki jafn mikið. 
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Við tóku erfiðir tímar sem enduðu með innlögn á geðdeild þar sem hún fékk 

góða hjálp, markvisst var unnið með tengslamyndun og fékk hún eftirfylgni 

fyrsta árið.   

Þegar frá leið 

Vera hafði ekkert unnið með ofbeldisreynslu sína þegar barnið hennar fæddist 

og þrátt fyrir góða reynslu af fæðingunni þá fór líðan hennar niður á við þegar 

frá leið: „ ... þá fékk ég svona höfnunartilfinningu ... ég var að fjarlægjast 

stelpuna mína ... ég hélt að henni bara líkaði ekki við mig lengur...“ en með 

aðstoð heimilislæknis, úrvinnslu í samtökunum og batnandi líðan náði hún 

aftur góðri tengingu við dóttur sína. 

 

Olga lýsti hvernig tengslamyndun varð betri með þroska, úrvinnslu og betri 

fæðingarreynslu: „En ég sé í dag að tengslin milli mín og yngstu hafa alltaf 

verið miklu betri... Ég tel þetta líka haldast í hendur, hvernig fæðingin og 

upplifunin er.“   

Kveikjur tengdar börnum 

Kyn barns 

Sólrúnu varð áfall á þriðju meðgöngunni að vita að hún gekk með dreng og 

taldi það skýra að hluta til hversu illa henni gekk að tengjast honum. Á 

geðdeildinni eftir fæðingu hans þurfti hún m.a. aðstoð við að baða hann, var 

hrædd um að gera honum eitthvað illt, skaða hann eða jafnvel misnota hann. 

Hún átti líka erfiða reynslu af fæðingu og fyrstu árum elsta barns síns sem 

einnig var drengur. Með stúlkuna, miðjubarnið, var líðanin allt önnur: „...[ég] 

fékk að vita frekar snemma að það væri stelpa og guð minn góður hvað ég var 

fegin! Og ég veit ekki af hverju ... mér leið eins og ég væri bara með tjull og 

blúndur inn í mér...“ Sú fæðing gekk ljómandi vel, tengslamyndun og 

brjóstagjöf einnig en hún telur sjálf að það hafi mögulega hjálpað til að hún 

var einhleyp á þessari meðgöngu og hafði fullkomna stjórn á öllu.  

 

Olgu varð einnig áfall að barnið hennar var drengur og enn þann dag í dag 

skilur hún ekki af hverju það var: „...ég gat aldrei alveg tekið hann inn að 

hjarta...“. Hún var meðvituð um ofbeldið í tengslum við það að vera foreldri: 
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„Ég þorði ekki að skipta á honum af því að ég hafði einhvers staðar heyrt að 

þolandi yrði sjálfur gerandi og ég ætlaði svo ekki að verða gerandi!“ Eftir að 

hafa eignast annað barn, stúlku, var tilfinningin allt önnur:  „ ... þetta barn 

elskaði ég út yfir mörk alheimsins og ég .. ég vildi bara ekki að fólk væri að 

koma við hana, ég þoldi ekki að fólk vildi fá að halda á henni.“  

 

Katrínu gekk mjög illa að höndla óvissu og telur það vera beina afleiðingu þess 

ofbeldis sem hún varð fyrir. Á síðustu meðgöngunni sinni átti hún mjög erfitt 

tímabil af því að kyn barnsins sást ekki við reglubundna ómskoðun: „...ég var 

bara stjórnlaus bara, grenjandi út í eitt...“  Eftir nokkrar vikur komst hún síðan 

í þrívíddarómskoðun: „...bara stelpa á leiðinni og það bara breytti 

meðgöngunni gjörsamlega!“ Þegar barst í tal að sumum þolendum hafi reynst 

sérstaklega erfitt að eignast dreng sagði hún: „...ég alveg tengi við það, það er 

bara hræðileg tilhugsun, ég er ennþá, svona þakklætistilfinning að eiga tvær 

dætur.“ 

Aldur barna 

Sumar kvennanna höfðu reynslu af því að aldur barna þeirra gat orðið kveikja 

að endurliti.  Það gerðist þegar barnið þeirra var á svipuðum aldri og þær sjálfar 

voru þegar þær urðu fyrir ofbeldi.  Þá komu minningar af ofbeldinu upp á 

yfirborðið, jafnvel í fyrsta sinn. Það að verða móðir og sjá sjálfa sig í barninu 

sínu hjálpaði þeim að skilgreina ofbeldið.  Sumar gátu þá í fyrsta sinn séð í 

réttu ljósi barnið sem þær voru, að ofbeldið og skömmin sem því fylgdi gat 

ekki verið á þeirra ábyrgð heldur þess sem ofbeldinu beitti.  Slík endurlit gátu 

því orðið þeim hvatning til að vinna úr sinni reynslu. 

 

Sólrún lýsir reynslu sinni af þessu þannig:   

... misnotkunin þegar ég er þarna fjögurra, fimm ára, hún fer ekki að 

poppa upp fyrr en stelpan mín er orðin fjögurra, fimm ára.. að þá fer ég 

að verða svo pirruð út í hana, einhvern veginn pirraði mig allt sem hún 

gerði, allt sem hún sagði einhvern veginn og þá fer ég að skoða bara 

hvað er í gangi og.. og þá náttúrulega kom í ljós að þetta tengdist bara 

eitthvað þessum aldri sko.“ 

 

Snædís hafði ekkert unnið úr sinni ofbeldisreynslu þegar hún eignaðist fyrsta 

barnið sitt en það vakti með henni mikla verndartilfinningu og stórar 
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spurningar: „...og eiginlega strax eftir að strákurinn minn fæðist þá fara að 

vakna svona spurningar: „Hvernig gat pabbi farið yfir þessa línu að meiða 

barnið sitt?“ 

 

Nanna lýsti líðan sinni af því þegar minningar af ofbeldinu fóru að klóra í 

yfirborðið:  

„...ég átti engar minningar af því að alla þessa meðgöngu með þennan 

dreng minn, að þá dreymir mig ofbeldismanninn sem að er ... [nefnir 

náin fjölskyldutengsl] og það endar þannig að ég ákveð að skíra barnið 

í höfuðið á honum. Það eiginlega fór dálítið illa með.. því að þegar 

einhvern veginn að nafnið var komið... þá einhvern veginn fjarlægðist 

ég barninu. Ég átti bara erfiðara, og ég skildi það aldrei, átti erfiðara með 

að umgangast hann.“ 

 

Hún telur þetta hafa truflað tengsl sinn við drenginn á sínum tíma, t.d. þegar 

hann þurfti kúr og snertingu og sú tilfinning komi enn stundum upp: „... ég get 

hann bara í smástund... þetta er það ömurlegasta ...“ 

Að vernda börnin 

Þær höfðu ríka þörf fyrir að vernda börnin sín og höfðu uppi ýmsar 

varúðarráðstafanir til að minnka líkur á að þau lentu í kynferðislegu ofbeldi. 

Þær töluðu sérstaklega um gistingar og að þekkja vini barna sinni og 

heimilisaðstæður þeirra, einnig að þurfa alltaf að vita hvar börnin eru, að fræða 

börnin eftir aldri þeirra og þroska og að kenna þeim mörk í samskiptum. Flestar 

nefndu að þær vildu búa börnunum sínum betri aðstæður en þær sjálfar ólust 

upp við, líkt og Snædís sem ólst upp við bæði fátækt, einelti og alls kyns 

ofbeldi. Hún var harðákveðin í að hennar barn myndi ekki þurfa að þola slíkt 

en eftir á finnst henni hún hafa gengið of langt: „...ég meðal annars ofdekraði 

son minn, sem er náttúrulega ákveðin vanræksla, af því hann fékk ekki að 

spreyta sig, því ég var svo ofsalega ákveðin í að búa honum ... öryggi og hann 

átti að fá fullkomna æsku.“ 

 

Flestar voru þó meðvitaðar um að geta ekki félagslega heft börnin með 

ofverndun. Sumar lýstu því hvernig vandinn virtist nær óviðráðanlegur en 

sýndu um leið ákveðið æðruleysi:   
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...ég er farin að gera fastlega ráð fyrir því að á einhverjum tímapunkti 

hljóti þær hreinlega að lenda í einhverju ... maður er búinn að lesa þessar 

#meetoo sögur og svo allt sem ég hef lent í og allt sem að vinkonur mínar 

hafa lent í, ég bara fer átómatískt að gera ráð fyrir að á einhverjum 

tímapunkti hljóta þær að lenda í einhverju og, og bara, þá vona ég að ég 

geti verið til staðar fyrir þær (Katrín).   

 

Nanna lýsti hvernig hugurinn fer af stað hjá móður sem þolanda þegar hún veit 

ekki nákvæmlega hvað er í gangi hjá barninu sínu og hvað nær að róa hana: 

... þetta er barnið í mér: ,,Hvað er verið að gera?  Er verið að fara að..?“ 

þú veist, er eitthvað að gerast sko? Þannig að ég bý við þetta og mun 

örugglega búa við þetta alla ævi. En hérna, en ég er mjög fegin því að 

hafa unnið með þessa reynslu vegna þess að ég get þó sagt við börnin 

mín: ,,Þessi heimur er ótrúlega fallegur en að sama skapi er hann jafn 

hræðilegur og hann er fallegur og fyrst að ég lifði þetta af þá veit ég að 

ef að ljótleiki heimsins grípur ykkur, þá veit ég það að þið hafið allan 

styrk í heiminum til þess að komast í gegnum það.“ 
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Kafli 4. Umfjöllun um niðurstöður 

Yfirþema þessarar rannsóknar ₋ „Það vantar meiri skilning á manni“ ₋ lýtur að 

skilningi á mæðrum sem þolendum í barneignarferli og móðurhlutverki, á 

birtingarmyndum afleiðinga ofbeldisins, sérþörfum þeirra og skorti á að þeim 

sé mætt. Meginniðurstaða þessarar rannsóknar er að sú þekking sem þegar er 

til um sérstöðu kvenskyns þolenda kynferðislegs ofbeldis í barneignarferli og 

móðurhlutverki, hafi enn ekki náð að breyta vinnulagi ljósmæðra til samræmis 

við þá þekkingu, þ.e. að enn ríki ákveðin þöggun um kynferðislegt ofbeldi sem 

komi í veg fyrir að ljósmæður og þolendur í barneignarferli geti rætt það sín á 

milli, um áhrif þess og afleiðingar og þaðan af síður gripið til markvissra 

aðgerða til að minnka skaðann sem af því getur hlotist. Það er því enn komið 

undir starfsháttum og fagmennsku hverrar ljósmóður fyrir sig. Að þessu sögðu, 

benda niðurstöður þessarar rannsóknar líka til þess að til að öðlast góða 

barneignarreynslu skipti fagleg umhyggja ljósmóður meginmáli, jafnvel þó 

konan hafi ekki upplýst um ofbeldisreynslu sína.  

Það sem kom á óvart 

Það kom á óvart í niðurstöðum hvað samfella í umönnun, þ.e. að ein eða fáar 

ljósmæður sem konan nær að kynnast, virðist geta gengið á landsbyggðinni 

þótt starfsemi stofnana geri ekki endilega ráð fyrir slíku en því var síður til að 

dreifa á höfuðborgarsvæðinu þar sem mun fleiri fagaðilar koma að hverri konu. 

Þar sást greinilega hversu miklu máli traust tengsl og stuðningur ákveðinnar 

ljósmóður getur skipt varðandi upplifun af barneignarferlinu. Umhugsunarvert 

er að aðeins tvær konur voru spurðar út í ofbeldisreynslu og aðrar tvær sögðu 

að eigin frumkvæði frá því að þær væru þolendur. Annað sem helst stendur 

upp úr eru áhrifin á heilsufarið og foreldrahlutverkið. En það sem kom líklega 

mest á óvart er hvað kyn barnsins og aldur þess gátu verið öflugar kveikjur 

fyrir þær mæður, bæði sem endurlit í ofbeldi en ekki síður sem leið fyrir þær 

til að setja ofbeldið sem þær urðu fyrir sem börn í nýtt samhengi. Það varð 

þeim hvatning til úrvinnslu, þroska og betri líðanar. 
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Áhrif á heilsufar 

Það kom skýrt fram í niðurstöðum að meirihluti kvennanna hafði orðið fyrir 

marktækum og langvarandi áhrifum á sitt heilsufar. Misjafnt var hversu 

meðvitaðar konurnar sem tóku þátt í þessari rannsókn voru um mögulegar 

heilsufarslegar afleiðingar kynferðislegs ofbeldis í æsku. Flestar nefndu 

vefjagigtina sem tengingu við sín áföll en sumar fundu fyrir fordómum í 

samfélaginu gagnvart þeim sjúkdómi og upplifðu hann annars flokks eða ekki 

alvöru sjúkdóm, einhvers konar stimplun. Mögulega má rekja ástæður þess til 

að hún flokkast með sjúkdómum starfrænna og sálvefrænna heilkenna (e. 

functional somatic syndromes) (Afari o.fl., 2014), sem á sér líklega mjög 

flóknar orsakir, en í þeim flokkir eru líka t.d. síþreyta (e. chronic fatigue 

syndrome) og iðraólga (e. irritible bowel syndrome). Stórar úttektir á mörgum 

rannsóknum á fylgni ofbeldis og áfalla í æsku hafa sýnt fram á fylgni 

kynferðislegs ofbeldis í æsku við vefjagigt (Afari o.fl., 2014, Häuser, Kosseva, 

Üceyler, Klose og Sommer, 2011) og að sú fylgni styrkist ef viðkomandi 

veikist af áfallastreituröskun.  

 

Skömmin tengdist reynslu þolenda á margan hátt, bæði yfir sjúkdómum eins 

og vefjagigt og því að hafa orðið fyrir ofbeldi og aðstæðum sem krefjast á 

einhvern hátt berskjöldunar. Hún hefur t.d. verið tengd inn á alvarleika 

sjúkdómseinkenna þunglyndis og áfallastreitu eftir fæðingu (Menke, Morelen, 

Simon, Rosenblum og Muzik, 2018) en eins og fram kom þá höfðu allir 

viðmælendur átt þunglyndistímabil eftir einhverja af sínum fæðingum. Í 

byltingum samtímans er oft talað um að skila skömminni og er það kannski 

eins konar yfirlýsing um að ákveðin straumhvörf hafi átt sér stað í 

hugsanahætti þolandans sem er þá gjarnan byrjunin á vegferð hans til 

úrvinnslu. Skömm er hins vegar tilfinning sem þolanda kynferðislegs ofbeldis 

í æsku hefur stundum verið innrætt svo lengi sem hann man, hún er mótandi, 

getur verið inngróin og samdauna allri sjálfsmynd hans og verður ekki hent 

burt með einni yfirlýsingu. Til þess þarf oft mikla vinnu, stöðuga árvekni og 

faglega aðstoð. 
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Áhrif á foreldrahlutverk 

Kvíði og þunglyndi á meðgöngu og eftir barnsburð litaði reynslu kvennanna af 

foreldrahlutverkinu dekkri litum og sárar tilfinningar tengdust skorti eða 

truflun á tengslum við börnin. Samanburðarrannsókn (Muzik o.fl., 2013) á 

tengslamyndun mæðra við börn sína, þar sem úrtakinu var skipt í tvo hópa þar 

sem rannsóknarhópurinn samanstóð af mæðrum sem höfðu reynslu af 

vanrækslu eða illri meðferð í æsku, leiddi í ljós fylgni geðraskana eins og 

áfallastreituröskunar og þunglyndis við truflun á tengslum. Ef geðraskanir voru 

ekki til staðar hjá þolendum þá varð ekki þessi truflun. Hið sama virðist gilda 

um brjóstagjöf ₋ ef áfallastreituröskun er til staðar eru mun minni líkur á að 

móðir sem er þolandi haldi út brjóstagjöf. Í rannsókn á þessu efni (Eagen-

Torkko, Low, Zielinski og Seng, 2017) kom í ljós að um helmingi færri mæður 

í hópi þeirra sem voru með áfallastreituröskun höfðu börnin eingöngu á brjósti 

við 6 vikna aldur, eða 31,1% á móti 60,5%. Þær voru meira að segja líklegri 

en hópur sem hafði enga sögu um illa meðferð í æsku að vera með börn sín 

eingöngu á brjósti. Báðar rannsóknir renna stoðum undir að góður stuðningur 

og geðheilbrigðisþjónusta sem hentar þolendum hlýtur að hafa mikið að segja 

um það hvernig til tekst með tengslamyndun við börnin.  

Vöxtur eftir áföll og jákvæð áhrif barneigna 

Í rannsóknum hefur verið sýnt fram á neikvæðar afleiðingar kynferðislegs 

ofbeldis á foreldrahlutverk eins og að eiga í erfiðleikum með að tengjast 

börnunum og sýna þeim ástúð og snertingu eða ofvernda þau (Cavanaugh o.fl. 

2015; Sigurdardottir, Halldorsdottir og Bender, 2014). Einnig hafa mæður lýst 

því að þær eigi í erfiðleikum vegna læknisskoðana barna sinna, þar sem þær 

hræðast að viðkomandi læknir muni beita það kynferðislegu ofbeldi (Coles og 

Jones, 2009). Í framsýnni rannsókn Seng o.fl. (2013) var tengslatruflun tengd 

geðheilsu þolanda, þ.e. hvort hann þjáðist af áfallastreituröskun, þunglyndi eða 

hvoru tveggja en þar reyndist fylgnin mest. Jákvæðir þættir hafa þó einnig 

komið fram. Berman og félagar (2016) nefndu eitt þemað í sinni rannsókn 

„Ófrísk með tækifæri“ eða „Pregnant við possibilities“ sem sagði frá 

viðhorfsbreytingu verðandi mæðra og meðgönguna sem hvata til að vinna með 

og bæta líðan sína og sama hvata mátti sjá í rannsókn Cavanaugh o.fl. (2015). 

Bandarísku sálfræðingarnir Zeglin, DeRaedt og Lanthier (2015) sýndu fram á 
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að kvenkyns þolendur sem eignuðust börn þjáðust marktækt minna af 

þunglyndi en þeir kvenkyns þolendur sem ekki eignuðust börn og skýra það á 

tvennan hátt, annars vegar líffræðilegan og hinsvegar sálfélagslegan. 

Líffræðilega séð verður þéttni „ástarhormónsins“ oxýtósíns mikil í öllu 

barneignarferlinu og er því líffræðilegur hvati til tengslamyndunar. 

Sálfélagslega er tengslanet kvenna yfirleitt betra en karla en því miður sáust 

ekki þessi jákvæðu áhrif á þunglyndi hjá karlkyns þolendum sem verða 

foreldrar. Sálfræðingurinn og brjóstagjafaráðgjafinn Kendall-Tackett ásamt 

félögum sínum, Cong og Hale (2013) hefur einnig sýnt fram á jákvæð áhrif 

brjóstagjafar á svefn og þunglyndi mæðra sem eru þolendur og aðhyllist einnig 

líffræðilegar skýringar á áhrifum oxýtósíns á streitukerfi líkamans. Ljósmæður 

þurfa því að hafa það í huga að kynferðislegt ofbeldi í æsku getur haft mikil 

áhrif á upplifun þolenda af brjóstagjöf þegar slíkar tengingar eru til staðar en í 

henni eru þó falin gullin tækifæri til að auka líkur á betri geðheilsu og tengslum 

móður og barns.  

Börnin sem kveikjur og hvatning til úrvinnslu 

Eins og áður sagði þá komu áhrif barnanna, sem kveikjur að endurlitum og að 

þau yrðu þannig hvatning til úrvinnslu, hvað mest á óvart í niðurstöðum 

þessarar rannsóknar. Í eigindlegum rannsóknum (Cavanaugh o.fl., 2015; 

Garratt, 2011; O´Dougherty-Wright, Fopma-Loy og Oberle, 2012) á reynslu 

þolenda í móðurhlutverki, kemur fram að sumar mæður eiga bágt með að 

treysta karlkyninu. Vegna reynslu sinnar sjá þær alla karlmenn sem mögulega 

gerendur, jafnvel syni sína og maka. Þær reyna hvað þær geta til að koma í veg 

fyrir ofbeldi og eiga það til að ganga of langt í að vernda börn sín. Algengt var 

að mæðurnar hefðu sjálfar ekki alist upp við eðlileg mörk í samskiptum og 

voru óöruggar um hversu mikil nánd væri í lagi, bæði milli maka og barns sem 

og í eigin samskiptum við barnið, og áttu þess vegna erfitt með snertingu við 

böðun eða bleiuskipti. Rannsókn O´Dougherty-Wright, Fopma-Loy og Oberle 

(2012) styður einnig að aldur og kyn barna séu stundum kveikjur að endurlitum 

og að slíkt gæti gert mæðrum verulega erfitt að eiga samskipti við börnin á 

meðan mesta úrvinnslan er í gangi. Rannsókn Cavanaugh o.fl. (2015) styður 

enn fremur að mæður geti átt í erfiðleikum með tengslamyndun við drengina 

sína og að sumum finnist tilhugsunin um að eignast dætur þungbær þar sem 

þær geti átt á hættu að verða fyrir kynferðislegu ofbeldi líkt og þær sjálfar. Þær 
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neikvæðu og erfiðu tilfinningar sem vakna meðal mæðra í þessum sporum geta 

orðið þeim hvatning til að leita sér aðstoðar með úrvinnslu því þær eiga það 

sameiginlegt með nánast öllum mæðrum að vilja börnunum sínum aðeins það 

besta. Að elska barnið sitt en þola samt ekki návist þess er mjög skýr mótsögn 

sem hringir mörgum viðvörunarbjöllum. Þær mæður sem leita og ná skilningi 

á þessum tilfinningum vaxa í hlutverki sínu. Með því að geta frætt og undirbúið 

foreldra, sem vitað er að eigi að baki sögu um kynferðislegt ofbeldi eða aðra 

illa meðferð í æsku, undir slík viðbrögð er mögulega hægt að auðvelda þeim 

að orða vanda sinn, hvetja þá til frekari úrvinnslu og auka líkur á að þeir leiti 

sér hjálpar, sér og börnum sínum til velfarnaðar. 

Samfella í þjónustu og verklagsleiðbeiningar  

Í frásögnum þeirra kvenna í rannsókninni sem áttu ánægjulega og eflandi 

fæðingarreynslu var ein ljósmóðir í lykilhlutverki, oftast ljósmóðir sem 

konurnar höfðu náð að kynnast vel, t.d. í gegnum meðgönguvernd, og var það 

sammerkt með þeim konum sem fæddu á landsbyggðinni. Þó voru þrjár að auki 

sem höfðu góða fæðingarreynslu af fæðingu annars barns síns þar sem 

konurnar þekktu ekki ljósmæðurnar fyrir sem sinntu þeim. Ein hafði unnið 

mikið með fyrri fæðingarreynslu og fæðingarhræðslu hjá sálfræðingi og náði 

góðri tengingu við sína ljósmóður í fæðingu. Önnur fæddi á öðrum 

fæðingarstað erlendis sem hún hafði þó góða reynslu af eftir að hafa misst 

fóstur og fengið þjónustu þar áður. Sú þriðja átti hraða og góða fæðingu þar 

sem hún upplifði fullkomna stjórn. Eins og áður sagði höfðu allar nema ein 

slæma reynslu af fyrstu fæðingu og sú eina sem hafði góða reynslu fékk mikla 

samfellu í ferlinu og þekkti vel og treysti sinni ljósmóður. Því mætti ætla að 

samfella í þjónustunni sé frumbyrjunum sérstaklega mikilvæg. Eigindlegar 

rannsóknir hafa greint frá mikilvægi samfellu í barneignarþjónustu fyrir 

þolendur kynferðislegs ofbeldis í æsku (Coles og Jones, 2009; Garratt, 2011; 

Montgomery, Pope og Rogers, 2015b) og nýbirt sænsk rannsókn sýndi fram á 

góða útkomu kvenna af samfelldri þjónustu sem þjáðust af mikilli 

fæðingarhræðslu (Hildingsson, Rubertsson, Karlström og Haines, 2018). 

Megindlegar rannsóknir á ljósmóðurstýrðum einingum sem hafa samfellda 

þjónustu að leiðarljósi sýna einnig góða útkomu eins og sjá má í samantekt 

Cochrane-gagnasafnsins á fimmtán rannsóknum um það efni (Sandall, Soltani, 

Gates, Shennan og Devane, 2016). Þar má sjá marktækt meiri ánægju mæðra 
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með þá þjónustu. Sýnt var fram á meiri líkur á að konan byrjaði sjálfkrafa í 

fæðingu og að hún kláraði hana án inngripa, þjónustan væri ódýrari, minni 

líkur væru á deyfingu, fósturlátum, fyrirburafæðingum og ungbarnadauða. Af 

framansögðu má álykta að það sé ákaflega fátt sem mælir gegn samfelldri 

þjónustu ljósmæðra nema þá hugsanlega fyrir ljósmæðurnar sem veita hana. 

Samfelld þjónusta gerir miklar kröfur um sveiganleika og mikla vaktabyrði til 

ljósmæðra (Árdís Ólafsdóttir, 2005) sem við hana vinna. Rannsóknir frá 

Ástralíu (Fenwick, Sidebotham, Gamble og Creedy, 2018) og Danmörku 

(Jepsen, Mark, Nøhr, Foureur og Sørensen, 2016; Jepsen, Juul, Foureur, 

Sørensen, og Nøhr, 2017) benda hins vegar til þess að starfsánægja ljósmæðra 

sem vinna í starfsumhverfi sem mótað er eftir hugmyndafræði um samfellda 

þjónustu sé meiri og hætta á kulnun í starfi sé minni. 

 

En hvað þarf þá til? Hver hefur verið stefnumótun innan ljósmóðurfagsins og 

stofnana? Er vilji til að veita samfellu í þjónustu? Í leiðbeiningum um 

meðgönguvernd sem Landlæknisembættið og Heilsugæsla 

höfuðborgarsvæðisins (2008/2010) hafa gefið út, sem eru hugsaðar fyrir 

heilbrigðar konur, má sjá að mælt er með að veita samfellu í þjónustu eins 

mikið og mögulegt er svo að sem fæstir heilbrigðisstarfsmenn komi að 

þjónustunni. Síðast voru teknar saman upplýsingar (Hildur Kristjánsdóttir, 

Helga Gottfreðsdóttir, Amalía Björnsdóttir og Jóhann Ágúst Sigurðsson, 2014) 

um samfellu í meðgönguvernd á Íslandi í rannsókninni Barneign og heilsa, en 

gögnum í hana var safnað á árunum 2009-2011. Þar mátti sjá að einungis um 

þriðjungur úrtaksins hafði hitt eina ljósmóður á meðgöngu, helmingur tvær 

ljósmæður og 17% þrjár eða fleiri. Þar mátti einnig sjá fylgni þess að ánægja 

með þjónustuna minnkaði eftir því sem konan hitti fleiri ljósmæður. Í þessari 

rannsókn byrjuðu konur sem voru hraustar í byrjun meðgöngu og því í 

venjubundinni meðgönguvernd á heilsugæslustöðvum. Því eru ekki inni í 

þessum tölum viðkvæmustu hóparnir, s.s. konur sem byrja sína meðgöngu með 

undirliggjandi sjúkdóma og þurfa áhættumeðgönguvernd annars staðar. Í 

áðurnefndum leiðbeiningunum Landlækninsembættisins (2008/2010) er hins 

vegar hvergi minnst á væntanlegar mæður sem þolendur kynferðislegs ofbeldis 

í æsku. Íslensku leiðbeiningarnar taka mið af bresku NICE leiðbeiningunum 

(2014) sem eru öllu viðameiri, þar er þó ekki auðvelt að finna leiðbeiningar 

sem lúta að meðgönguvernd kvenna sem eru þolendur kynferðislegs ofbeldis í 

æsku, þó aðeins sé á það minnst varðandi skimun á geðheilsu. 
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Eins og staðan er á Íslandi í dag er helst hægt að öðlast samfellu á minnstu 

fæðingarstöðunum, þar sem fæstar ljósmæður vinna. Þær vinna þá í öllu 

ferlinu, þ.e. í meðgönguvernd, við fæðingar, heimaþjónustu og stundum einnig 

í ungbarnavernd, það ætti við t.d. um Ísafjörð og Neskaupsstað. Þar fæða konur 

sem eru í eðlilegri meðgöngu og stefna á eðlilega fæðingu, en hópurinn sem 

mögulega þarf mest á samfellu að halda hittir kannski flesta. Í 

áhættumeðgönguvernd á kvennadeild Landsspítalans (LSH) sem sinnir 

veikustu konunum er reynt að tryggja að ein ljósmóðir og einn sérfræðingur sé 

grunnurinn að teymi í kringum hverja konu og að sem fæstir komi að hennar 

umönnun en það er í raun aðeins mögulegt í skipulagðri meðgönguvernd á 

dagvinnutíma. Þetta vinnulag er hefð sem hefur skapast en er hvergi skráð í 

verklagsleiðbeiningar (Ingibjörg Th. Hreiðarsdóttir, munnleg heimild, 4.4., 

2018). Á fæðingadeild Sjúkrahússins á Akureyri (SAk) fer fram 

áhættumeðgönguvernd fyrir upptökusvæði þess tvisvar í viku. Sama ljósmóðir 

vinnur fastan dag einu sinni í viku en ljósmæður deildarinnar skiptast á hinn 

daginn og fer það eftir þeirra vaktafyrirkomulagi. Ef kona í 

áhættumeðgönguvernd hefur mjög flókna sjúkdómsmynd sem tímafrekt er að 

setja sig inn í eru dæmi þess að sami læknir og ljósmóðir myndi teymi um hana 

á meðgöngunni og fylgi henni eftir (Ingibjörg H. Jónsdóttir, munnleg heimild, 

5.4., 2018). Sömu ljósmæður og sinna áhættumeðgönguvernd á SAk sinna 

einnig fæðingarþjónustu. Það hefur þá kosti að kona sem hefur þurft á 

áhættumeðgönguvernd að halda hefur náð að kynnast góðum hluta ljósmæðra 

deilarinnar og er því líklegri til að hafa ljósmóður í fæðingu sem hún þekkir og 

treystir. Dæmi eru einnig um að konu sé boðið að velja sér ljósmóður í fæðingu 

af þeim sem eru á vaktinni eða óski sjálf eftir ákveðinni ljósmóður. 

 

Fyrir utan að geta mögulega haft eina ljósmóður alla meðgönguna í 

meðgönguvernd, er samfellda þjónustu helst að fá meðal 

heimafæðingaljósmæðra, þ.e. samfella yfir síðustu vikur meðgöngu, fæðingu 

og heimaþjónustu eftir fæðingu. Í einstaka tilvikum er heimafæðingaljósmóðir 

einnig starfandi í meðgönguvernd og nær þá að sinna konunni alla 

meðgönguverndina, í fæðingu og heimaþjónustu fyrstu tíu dagana eftir 

fæðingu. Í eina einkarekna ljósmæðrafyrirtæki landsins ₋Björkinni sem staðsett 

er í Reykjavík, starfa ljósmæður í pörum. Þær sinna konum og fjölskyldum 

þeirra frá 34. viku meðgöngu, þ.e. meðgönguvernd, fæðingarþjónustu ₋ annað 
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hvort í heimahúsi eða á fæðingastofu Bjarkarinnar, og heimaþjónustu eftir 

fæðingu (Hrafnhildur Halldórsdóttir, munnleg heimild, 5.4., 2018). Hið sama 

gildir þar, sú þjónusta miðar við konur í eðlilegri meðgöngu sem stefna að 

eðlilegri fæðingu. 

 

Hluti eigindlegrar rannsóknar Lis Garratt (2011) á þolendum kynferðislegs 

ofbeldis í æsku í barneignarferli, náði til ljósmæðra sem sjálfar voru þolendur 

en tíu ljósmæður tóku þátt í þeim hluta rannsóknarinnar. Þær lögðu m.a. ríka 

áherslu á samfellu í þjónustu, ekki síst vegna þess að mun líklegra væri að 

konan treysti frekar ljósmóður fyrir því að hún væri þolandi og ætti því meiri 

möguleika á að fá þá persónulegu þjónustu sem hún þyrfti til að öðlast góða 

reynslu í barneignarferlinu. Alls tóku 20 konur þátt í rannsókninni og af þeim 

höfðu níu fætt a.m.k. einu sinni heima og þeim var tíðrætt um hversu illa þeim 

gekk að höndla spítalaumhverfið sem skorti þann sveiganleika og persónulegu 

þjónustu sem þær þörfnuðust auk þess sem það stuðlaði að missi á stjórn. 

 

Samfella í barneignarþjónustu virðist því mikilvæg. Stefnumörkun, t.d. í formi 

verklagsleiðbeininga, hefur þó ekki náð að gera hana að sjálfsögðu markmiði 

í allri barneignarþjónustu hér á landi. Vera má að hún sé flókin í framkvæmd 

innan stærri stofnana og útheimti bakvaktir sem hugsanlega gætu aukið 

launakostnað en gætu mögulega líka dregið úr inngripum sem myndi auka 

sparnað og jafnvel auka starfsánægju. Einnig má velta fyrir sér valdastöðu eða 

valdaleysi ljósmæðra innan stærri stofnana en sem lítil kvennastétt eru þær 

fágætar í stjórnum og ráðum stofnana. Stærri spítalar erlendis, t.d. á 

Bretlandseyjum (Sandall, Soltani, Gates, Shennan og Devane, 2016), hafa farið 

þá leið að hafa ljósmæðrastýrðar einingar innan stærri spítala. Á árunum 1994-

2006 var rekin slík eining á Landspítalanum, MFS-einingin (Árdís Ólafsdóttir 

og Helga Gottfreðsdóttir, 2014), en þar störfuðu ljósmæður í teymum þar sem 

ein úr teyminu var á fæðingarvakt í senn. Þær sinntu einnig meðgönguvernd 

og foreldrafræðslu og naut þjónustan mikilla vinsælda og færri komust að en 

vildu. Árið 2000 opnaði ný deild, Hreiðrið, þar sem MFS-konurnar fæddu en 

deildin var ljósmæðrastýrð og þar gengu líka ljósmæður vaktir án þess að vera 

í MFS₋teymi og deildin var opin öllum konum í eðlilegri meðgöngu sem 

stefndu að eðlilegri fæðingu og aðstaða var til sængurlegu í skamman tíma. 

MFS₋teymið var síðan lagt niður árið 2006 vegna hve erfiðlega hafði gengið 

að manna stöður ljósmæðra í teymunum og gagnrýni á að fólki væri mismunað 
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með fæðingarþjónustu en aðeins hraustustu konurnar áttu möguleika á að njóta 

þjónustu MFS₋teymisins (Arndís Mogensen og Hafdís Ólafsdóttir, 2007). 

Fróðlegt hefði hins vegar verið að sjá þjónustuna aukna og útfærða sérstaklega 

fyrir konur í áhættumeðgöngu og fjölskyldur þeirra.  

Að spyrja / skimun fyrir ofbeldi 

Í íslenskum verklagsleiðbeiningum um meðgönguvernd er hvergi að finna efni 

sem lýtur að reynslu verðandi mæðra af kynferðislegu ofbeldi í æsku. Aðeins 

tvær af konunum í þessari rannsókn, þær yngstu sem einnig áttu yngstu börnin, 

voru spurðar í meðgönguvernd um reynslu sína af ofbeldi. Tvær af þeim eldri 

sögðu sjálfar frá, þá báðar að ganga með þriðja barn en þær höfðu þá unnið 

heilmikið með sína ofbeldisreynslu. Heimildum ber ekki saman um hvort eða 

hvenær spyrja ætti um slíka reynslu, sumar leggja áherslu á að mikilvægt sé að 

reikna með að hver sem er geti verið þolandi kynferðislegs ofbeldis í æsku og 

því ætti að viðhafa starfshætti sem taka tillit til þess, t.d. að sýna konunni 

virðingu, viðurkenna hana sem einstakling sem hefur einstakar þarfir og að 

gefa henni val og kost á þátttöku í allri ákvarðanatöku (Garratt, 2011). Eins er 

þá talið mikilvægt að spyrja ávallt um leyfi fyrir öllum skoðunum og snertingu 

til að varast að kveikja endurlit (Coles og Jones, 2009, Garratt, 2011). Í nýlegri 

útgáfu af mikið notaðri handbók í ljósmóðurfræði, Oxford Handbook of 

Midwifery, er talað um mikilvægi þess að ljósmóðir þekki afleiðingar (e. 

recognition) kynferðislegs ofbeldis og hvernig þær geta birst í þeirra starfi. 

Einnig er fjallað um mikilvægi þeirrar þekkingar sem er nauðsynleg til að geta 

höndlað það að þolandi segi frá. Ekkert er hins vegar talað um skimun fyrir 

kynferðislegu ofbeldi í æsku eða hvort spyrja ætti verðandi mæður um það 

(Medforth, Ball, Walker, Battersby og Stables, 2017). Í eigindlegri rannsókn 

þar sem kvenkyns þolendur voru spurðir um hvort eða hvernig ætti að spyrja 

um ofbeldisreynslu í barneignarþjónustu (White, Danis, Gillice, 2016) virtist 

eindreginn vilji til þess. Þó komu upp spurningar um hvernig ætti að skrá slíkt 

í sjúkraskrár og mikilvægi þess að þolandi hefði vitneskju um það fyrirfram 

hvernig að því væri staðið. Dæmi var um að þolandi óttaðist að slíkar 

upplýsingar gætu verið notaðar gegn sér, t.d. að hann yrði „tilkynntur“ til 

barnaverndaryfirvalda eða eitthvað slíkt. Í sömu rannsókn lögðu þolendur 

einnig á það áherslu að úrræði eða tækifæri til úrvinnslu væru til taks og þá 

ekki einungis geðheilbrigðisþjónusta heldur einnig einhverskonar 
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jafningjastuðningur sem heimfæra mætti upp á þjónustu Aflsins, Stígamóta og 

Drekaslóðar. Í sænskri rannsókn meðal ungra kvenna sem mættu í reglubundna 

krabbameinsleit í legháls, kom fram að meirihluta þeirra fannst eðlilegt að 

spyrja um kynheilbrigði og kynferðslegt ofbeldi í tengslum víð slíka skimun 

(Wendt, Lidell, Westerståhl,  Marklund og Hildingh, 2011). Rannsakendur 

nefna einnig samfellu í þjónustu sem einn af þeim þáttum sem auðvelda 

þolendum að ræða slík mál. 

 

Á tíunda áratug síðustu aldar var þegar farið að hvetja til skimunar á 

kynferðislegu ofbeldi í æsku í meðgönguvernd (Seng og Petersen, 1995). Á 

heilsugæslustöð HSN á Akureyri hefur síðustu áratugi verið unnið eftir 

verklagi „Nýja barnsins“ (Anna Karólína Stefánsdóttir, Hjálmar Freysteinsson 

og Hulda Guðmundsdóttir, 2000) en það var þróað sem teymisvinna ljósmæðra 

og hjúkrunarfræðinga í meðgöngu- og ungbarnavernd, heimilislækna og 

fjölskylduráðgjafa. Slík vinnubrögð voru á sínum tíma brautryðjendastarf. Þar 

er öllum konum boðið í skimunarviðtal til síns heimilislæknis á meðgöngunni. 

Þetta eru hálfstöðluð viðtöl þar sem er m.a. er spurt um heilsufar, bakgrunn og 

áfalla- og ofbeldissögu konunnar, þ.á.m. um kynferðislegt ofbeldi í æsku. 

Upplýsingablað um heilsufar sem fylgir mæðraskrá konunnar hefur einnig að 

geyma hvaða sálfélagslegu spurningum var svarað jákvætt í viðtalinu en ekkert 

nánara en það. Í samráði við konuna er svo miðlað áfram upplýsingum sem 

þykir skipta máli, t.d. til fæðingadeildar, félagsþjónustu eða geðdeildar. Í 

byrjun árs 2018 hófst notkun á rafrænni meðgönguskrá sem er með nýju sniði 

og stefnan er að í nánustu framtíð muni konan hafa fullan aðgang að henni í 

gegnum netið. Enn er ekki fullmótað hvernig skal spyrja um ofbeldi og standa 

að skráningu á því. Meðal nýjunga í rafrænu mæðraskránni er sá möguleiki að 

merkja hana með fiðrildatákni á forsíðu til að gefa fagfólki sem opnar hana 

skýrt til kynna að viðkomandi kona hafi sögu um missi á meðgöngu. Vel mætti 

hugsa sér eitthvert slíkt tákn fyrir ofbeldisreynslu. Eins er vel hugsanlegt að 

nota t.d. ACE-spurningalistann í meðgönguvernd sem skimun og opnun á 

umræðu um afleiðingar af ofbeldi og áföllum á heilsufar og jafnvel hafa ACE-

stig á forsíðu mæðraskrár sem gæti því gefið til kynna á einfaldan hátt að konan 

sé í aukinni áhættu án þess að útlista þurfi nákvæmlega hvers vegna. 

 

Í bandarískri rannsókn með blandaðri aðferð, sem gerð var meðal sérfræðinga 

í hjúkrun, á skimun fyrir ofbeldi og illri meðferð í æsku meðal fullorðinna 
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skjólstæðinga (Kalmakis, Chandler, Roberts og Leung, 2016) kom í ljós að 

sérfræðingar voru líklegri til að skima eftir því sem starfsreynsla þeirra jókst. 

Tímaskortur og skortur á þekkingu varðandi málaflokkinn voru algengustu 

hindranirnar fyrir skimun en þeir sem höfðu betri þekkingu á málaflokknum 

voru mun líklegri til að skima. Einnig kom í ljós tilhneiging til að vanmeta 

algengi ofbeldis og illrar meðferðar í æsku og ofmat á eigin getu til að greina 

(án skimunar) hvaða skjólstæðingar ættu slíka sögu. Niðurstaða rannsakenda 

var því sú að best væri að skima alla skjólstæðinga. Sáu þann kost helstan fyrir 

skjólstæðingana að geta þannig stutt þá og eflt með fræðslu og með því að 

tengja reynslu þeirra við núverandi heilsufarsástand. Rannsakendur taka einnig 

undir þau rök að heilbrigðisstarfsfólki sé ekki siðferðislega stætt á því að 

sleppa skimun þar sem heilsufarslegar afleiðingar ofbeldis í æsku eru orðnar 

það vel þekktar, sérstaklega á sviði geðheilbrigðis. 

Stuðningur ljósmóður 

Stuðningur ljósmæðra kemur skýrt fram sem einn mikilvægasti þáttur þess að 

konurnar öðluðust góða og eflandi reynslu af barneignarferlinu. Slíka 

niðurstöðu styður kenning um fagmennsku í ljósmóðurfræðum sem þróuð var 

af Sigríði Halldórsdóttur og Sigfríði Ingu Karlsdóttur (Halldorsdottir og 

Karlsdottir, 2011). Í kenningu þeirra byggist fagmennsku ljósmæðra á fimm 

meginþáttum:  

 

1) Faglegri umönnun, sem felur m.a. í sér að viðurkenna tilfinningar 

konunnar, að geta tekið á móti erfiðum tilfinningum hennar og boðið 

tilfinningalegan stuðning. 

2) Faglegri þekkingu, þar sem hún m.a. leggur sig fram við að kynnast 

konunni, beitir þekkingu sinni og viðhefur trúnað. 

3) Faglegri getu, sem gerir henni m.a. kleift að starfa sjálfstætt í eðlilegu 

barneignarferli, fræða og efla konuna og fjölskyldu hennar. 

4) Öryggi í samskiptum, sem m.a. stuðlar að eflandi tjáskiptum við 

konuna og fjölskyldu hennar og eflir konunni tilfinningu um stjórn. 

5) Að taka ábyrgð á þróun í starfi og persónulegum þroska, sem felur 

m.a. í sér að gera sér grein fyrir eigin viðhorfum og tilfinningum og að 

taka ábyrgð á eigin menntun og þróun í starfi. 
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Af þessum þáttum sem hér hafa verið valdir úr fjölmörgum má sjá þætti sem 

allir geta nýst í þjónustu við þolendur í barneignarferli, saman mynda þeir 

stuðning eða fagmennsku sem er þolanda nauðsynleg til að öðlast eflandi 

reynslu.  

 

Þetta styður nýleg íslensk rannsókn (Sigurdardottir, Gamble, Gudmundsdottir, 

Kristjansdottir, Sveinsdottir og Gottfredsdottir, 2017) í ljósmóðurfræði. Byggt 

var á gögnum úr rannsókninni Barneign og heilsa, kannað var mikilvægi 

stuðnings ljósmóður fyrir fæðingarreynsluna og var ein meginniðurstaðan að 

ef konan upplifði ekki stuðning frá sinni ljósmóður í fæðingu voru auknar líkur 

á neikvæðri fæðingarupplifun. Annað sem virðist skipta máli eru t.d. þunglyndi 

móður, lakari félagsleg staða og sú fræðsla sem hún telur sig hafa fengið eða 

skort á meðgöngunni. Rannsókn þessi er viðamikil og virðist vel unnin en 

hvergi er ræddur sá möguleiki að ofbeldisreynsla móður geti eitthvað haft með 

neikvæða reynslu mæðranna að gera. Þó má sjá í grein Tomasdottir o.fl. (2016) 

um áhrif ofbeldisreynslu á heilsufar mæðra á meðgöngu, sem unnin er upp úr 

sömu gögnum, að spurt var út í ofbeldisreynslu mæðranna í upphaflegri 

gagnaöflun. Hér þyrfti því að tengja saman þessar mikilvægu upplýsingar. 

Áfallamiðuð barneignarþjónusta 

Á síðustu árum hefur áfallamiðuð umönnun eða áfallamiðuð þjónusta innan 

heilbrigðiskerfisins hlotið verðskuldaða athygli og virðist henta þolendum 

kynferðislegs ofbeldis í æsku vel, samkvæmt yfirlitsgrein Sperlich, Seng, Li, 

Taylor og Bradbury-Jones (2017). Í grein þeirra eru færð rök fyrir innleiðingu 

áfallamiðaðrar barneignarþjónustu (e. trauma-informed care in maternity care 

practice). Aðferðin sprettur upp úr fíkni- og geðheilbrigðisfræðum þar sem 

vakti athygli að einstaklingar með slíka króníska sjúkdóma höfðu margir orðið 

fyrir áföllum í æsku, þ.á.m. kynferðislegu ofbeldi. Áfall í æsku hefur mikil 

áhrif á getu einstaklingsins til að mynda tengsl og traust. Í starfi ljósmóður geta 

afleiðingar t.d. birst sem kvíðin og/eða krefjandi verðandi móðir sem leitar 

endurtekið aukalega eftir þjónustu. Lögð er áhersla á að þekking ljósmæðra á 

afleiðingum kynferðislegs ofbeldis, sérstaklega á áfallastreitueinkennum, verði 

að vera næg til að skilja af hvaða ástæðum slík hegðun er sprottin til að geta 

svarað þörfum konunnar um góða þjónustu eða umönnun. Mikilvægt sé að 

spyrja: „Hvað kom fyrir þig?“ í stað „Hvað er að þér?“ Helstu þættir sem bætast 
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við hefðbundna meðgönguvernd eru a) skimun fyrir áfallasögu, áfallatengdum 

sjúkdómum (a.m.k. áfallstreituröskun) og mat á félagslegum stuðningi sem 

gengur ekki út frá því að fjölskyldan sé styðjandi, b) áfallatengd úrræði fyrir 

þolendur, s.s. fræðslu og stuðningshópa og c) möguleika á tilvísun í 

viðurkennda meðferð við áfallastreituröskun, s.s. EMDR meðferð, til að takast 

á við kveikjur í barneignarferlinu. 

 

Vakin hefur verið athygli á (LoGiudice og Douglas, 2016) að kenna þyrfti 

öllum hjúkrunarfræðingum í grunnnámi og framhaldsnámi aðferðir 

áfallamiðaðrar umönnunar, hvernig skimað er fyrir ofbeldi og hvaða viðbrögð 

eru æskileg til að auka líkur á úrvinnslu og bata. Sú kennsla er einnig talin 

mikilvæg til að þolendur, sem eru í slíku námi, fái einnig fræðslu og tækifæri 

til að vinna með sína eigin reynslu sem gæfi þeim aukinn faglegan styrk.  

Gildi félagslegs stuðnings 

Kanadískir fræðimenn (Racine o.fl., 2018) birtu grein úr hluta af stóru 

rannsóknarverkefni, All our babies/families, þar sem rannsakað var hvaða áhrif 

fjöldi ACE-stiga hefði á heilsufar mæðra á meðgöngu og hvaða máli 

félagslegur stuðningur skipti í þessu samhengi. Jákvæð fylgni vaxandi ACE-

stigafjölda var við sjúkdómatíðni á meðgöngu en eftir því sem félagslegur 

stuðningur varð meiri jöfnuðust þau áhrif út. Félagslegum stuðningi var skipt 

upp í fjögur svið í spurningarlistanum sem notaður var (MOS-SS). Eitt þeirra 

lýtur að tilfinningalegum stuðningi og stuðningi með upplýsingum, þ.e. að 

einstaklingnum sé sýnd jákvæðini, samlíðun og hvatning ásamt því að vera 

boðið upp á ráðgjöf, upplýsingar og endurgjöf. Mjög stór hluti starfs ljósmæðra 

gæti fallið undir þennan hatt, sérstaklega byggist starf þeirra í meðgönguvernd 

mikið á upplýsingagjöf, jákvæðri hvatningu, hlustun og viðurkenningu á líðan 

móður auk hinna klínísku skoðana.  

Ánægja í makasambandi 

Í grein (Jonsdottir o.fl., 2017) þar sem rannsökuð var streita á meðgöngu í 

samhengi við félagslegan stuðning og ánægju í makasambandi var notað annað 

mælitæki til að mæla félagslegan stuðning. Fylgni mældist milli þess að finna 

fyrir streitu í barneignarferlinu og hafa minni stuðning frá fjölskyldu og vinum. 
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Þó mátu konurnar stuðning síns allra nánasta (e. significant other), sem var sá 

aðlili sem konurnar mátu sjálfar að stæði þeim næst og þurfti því ekki endilega 

að vera maki, oftast góðan. Sterk fylgni reyndist hins vegar vera á milli streitu 

á meðgöngu og óánægju í makasambandinu. Vegna þessa er bent á að 

ljósmæður þurfi að spyrja um ánægju með makasamband í meðgönguvernd. 

Sjá má fyrir sér að sú umræða geti tengst umræðu og upplýsingaöflun um 

geðheilsu og reynslu af ofbeldi og áföllum. Þá gæti hjálpað til að geta beint 

parinu í úrræði eins og para- eða fjölskylduráðgjöf ef vandinn er meiri en 

ljósmóðir getur leiðbeint með. 

Takmarkanir rannsóknar 

Rannsókn þessi er einungis byggð á viðtölum við níu konur sem hafa allar 

leitað sér aðstoðar hjá sjálfshjálparsamtökum vegna ofbeldisins sem þær urðu 

fyrir. Það var gert til að tryggja að úrvinnsla væri komin vel á veg, að mæðurnar 

hefðu áður talað um reynslu sína og ólíklegra væri að viðtölin myndu valda 

þeim vanlíðan. Að leita sér aðstoðar með úrvinnslu slíkrar reynslu er hins vegar 

ekki endilega dæmigert fyrir þolendur. Sumar höfðu ekki hafið úrvinnslu þegar  

barneignir áttu sér stað og hófu hana síðar, stundum vegna þess að reynslan af 

barneignarferli og móðurhlutverki varð þeim hvatning til þess. Varast ætti því 

að alhæfa út frá niðurstöðum og heimfæra upp á alla þolendur sem ganga í 

gegnum barneignarferlið. 
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Kafli 5. Ályktanir og lokaorð 

Af rannsókn þessari má álykta að nýta megi betur í ljósmóðurstarfinu þá 

þekkingu sem nú þegar er til um þolendur kynferðislegs ofbeldis í æsku og 

áhrif þess á barneignarferli. Þó er enn tilefni fyrir ljósmæður og annað 

heilbrigðisstarfsfólk að rannsaka betur, sérstaklega í íslensku umhverfi og 

fróðlegt væri að bera saman og sjá hvar við stöndum og hvað þarf helst að 

bæta.  

 

Niðurstöður hér gefa til kynna að hugsanlega sé auðveldara um vik en í stærri 

samfélögum að koma á meiri samfellu í þjónustu en til þess þarf vilja og 

markvissa stefnu sem þarf að skila sér betur til stjórnenda stofnana og 

fjárveitingavalds. Fræðin sýna fram á almenna ánægju verðandi foreldra og 

bætta útkomu meðgöngu og fæðingar ásamt aukinni starfsánægju ljósmæðra. 

Vel er hægt að hugsa sér ljósmæðrapör eða teymi sem starfa í tengslum við 

áhættumeðgönguvernd inni á sjúkrahúsum sem gætu þá sinnt fjölskyldunni í 

fæðingu og sængurlegu líka, rétt eins og í þjónustu við hraustar konur í 

eðlilegri meðgöngu. Flestar ljósmæður sem starfa við fæðingar þekkja muninn 

á því að sinna konu í fæðingu sem þær eru búnar að kynnast miðað við að sinna 

konu sem þær eru að hitta í fyrsta sinn. Stór og mikilvægur hluti umönnunnar 

í fæðingu er að kunna að lesa í hegðun verðandi móður og finna hvað hentar 

hverri og einni, sem útheimtir mikla starfsorku af hálfu ljósmóður. Að vera 

búin að kynnast konunni á meðgöngu gefur færi á að skapa traust samband sem 

er ómetanlegt þegar í fæðingu er komið og til hagsbóta fyrir alla aðila.  

 

Með vaxandi stétt sérfræðinga á ljósmóðursviði væri einnig mögulegt að móta 

þjónustu sem tæki sérstakt tillit til þolenda í barneignarferlinu og því gæti 

sérfræðiljósmóðir á þessu sviði einnig verið ráðgefandi fyrir aðrar ljósmæður, 

hjúkrunarfræðinga og lækna sem sinna meðgönguvernd, fæðingarþjónustu og 

ungbarnavernd. Þar sem áfallamiðuð umönnun nýtist fleirum sem hafa orðið 

fyrir annars konar áföllum en kynferðislegu ofbeldi í æsku, gæti sú ráðgjöf og 

þjónusta nýst mun breiðari hóp. Einnig væri hægt væri að nýta þverfaglega 

samvinnu betur, t.d. við geðheilbrigðis- og félagsþjónustu og þau 
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sjálfshjálparsamtök sem starfa hér á landi, s.s. Stígamót, Drekaslóð og Aflið, 

því þau eru þekkingarbrunnar um þessi málefni. Þannig mætti virkja þolendur 

við stefnumótun, þeir hafa reynsluna. Reynslan er einstaklingsbundin og því 

verður þjónustan að búa yfir ákveðnum sveigjanleika eða svo vitnað sé enn og 

aftur til Montgomery, Pope og Rogers (2015b): „The most useful guide to 

providing appropriate care for a woman with a history of abuse is the woman 

herself“ sem útleggst á þá leið að þolandinn sjálfur búi yfir bestu 

verklagsleiðbeiningunum um þjónustuna sem hann þarfnast. Hér á við sem 

aldrei fyrr frasinn: Að mæta skjólstæðingnum þar sem hann er staddur. 

 

Á hverjum degi eru góðar líkur á að á Íslandi fæði kona barn sem er þolandi 

kynferðisofbeldis í æsku. Á hverjum degi fer kona í meðgönguvernd sem 

einnig er þolandi. Á hverjum degi tekst þolandi á við móðurhlutverkið. Það er 

mun líklegra en hitt að hún segi ljósmóðurinni sinni ekki frá því, kannski man 

hún það ekki einu sinni sjálf. Við þurfum að spyrja en þó við spyrjum þá er 

einnig mjög líklegt að hún neiti. Því þurfum við að mæta öllum konum í 

ljósmóðurstarfinu með þann möguleika í huga að þær geti verið þolendur 

kynferðislegs ofbeldis.  

 

Ljósmóðir gegnir lykilhlutverki í undirbúningi og stuðningi við foreldra, 

sérstaklega mæður, í barneignarferlinu. Sú fræðilega þekking sem þessi 

rannsókn skapar, sem og þær fjölmörgu sem hér hefur verið vitnað í, bera 

margar að þeim brunni að með starfi sínu geti ljósmæður haft mikil áhrif á 

reynslu þolenda af barneignarferlinu, eflt þá í foreldrahlutverki og þannig 

skilað ávinningi fyrir þá, börn þeirra og samfélagið allt. Því ofbeldi er mikil 

meinsemd. Það varpar löngum skugga á líf þess sem fyrir því verður, 

samferðamenn hans og samfélagið allt. Þannig verður það samfélaginu 

dýrkeypt – í öllum skilningi þess orðs. Það er siðferðisleg, samfélagsleg og 

fagleg skylda okkar að reyna hvað við getum til að uppræta það og milda 

afleiðingar þess. 
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AUGLÝSING EFTIR ÞÁTTTAKENDUM 

Fyrir rannsóknina 

Reynsla íslenskra mæðra sem eru þolendur kynferðislegs ofbeldis í æsku af 

barneignarferlinu 

Neðangreindir rannsakendur óska eftir þátttöku þinni í ofangreindri rannsókn sem lýst 

er í sérstöku kynningarbréfi. Markmið rannsóknarinnar er að skoða reynslu íslenskra 

mæðra sem eru þolendur kynferðislegs ofbeldis í æsku af barneignarferlinu. Með 

rannsókninni verður vonandi hægt að varpa ljósi reynslu íslenskra mæðra af 

barneignarferlinu og hvernig hægt sé að mæta þeim. Eingöngu verður boðin þátttaka 

íslenskum mæðrum sem hafa orðið kynferðisofbeldi fyrir 18 ára aldur og leitað hafa til 

sjálfshjálparsamtaka, þ.e. Aflsins, Stígamóta og Drekaslóðar. 

Rannsakendur eru: 

Inga Vala Jónsdóttir ljósmóðir á Sjúkrahúsinu á Akureyri og Heilbrigðisstofnun 

Norðurlands á Akureyri og meistaranemi í heilbrigðisvísindum við Háskólann á 

Akureyri. Netfang: ingavalaj@gmail.com, s. 8493132 

Inga Vala veitir allar nánari upplýsingar um rannsóknina. 

Dr. Sigrún Sigurðardóttir, lektor við Háskólann á Akureyri.  Ábyrðgarmaður 

rannsóknarinnar.  Netfang: sigrunsig@unak.is  

Dr. Sigríður Halldórsdóttir, prófessor við Háskólann á Akureyri.  Netfang: 

sigridur@unak.is  

Sigríður Sía Jónsdóttir, lektor við Háskólann á Akureyri.  Netfang:  siaj@unak.is 

Við lítum svo á að þær sem hafa samband við Ingu Völu séu eingöngu að lýsa yfir 

áhuga á frekari upplýsingum en ekki að skuldbinda sig til þátttöku. Ekki er greitt fyrir 

þátttökuna en mögulegur ávinningur rannsóknarinnar er tækifæri til að ræða við 

reynda ljósmóður um upplifun sína af barneignarferlinu. Sá möguleiki er einnig fyrir 

hendi að með því að tjá sig um reynslu sína muni viðkomandi öðlast bætta líðan 

jafnframt því að fá tækifæri til að koma óskum sínum á framfæri um frekari meðferð 

eða stuðning. 
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Fylgiskjal 6 

 

 
  

Samþykkisyfirlýsing þátttakanda í rannsókninni: 

 

 

Reynsla íslenskra mæðra sem eru þolendur kynferðislegs ofbeldis í æsku af 

barneignarferlinu 

 

Ég undirrituð samþykki hér með þátttöku í rannsókninni: ,,Reynsla íslenskra mæðra sem eru 

þolendur kynferðislegs ofbeldis í æsku af barneignarferlinu.“  Þátttaka í rannsókninni felur í 

sér tvö viðtöl sem hvort um sig getur verið 45mín. -1klst að lengd. Öll gögn verða gerð 

ópersónugreinanleg. 

Ég get hætt við þátttöku á hvaða stigi sem er án eftirmála. 

 

____________________________ 

Dagsetning 

 

_____________________________ 

Þátttakandi 

 

Undirrituð staðfestir hér með undirskrift sinni að veittar hafa verið upplýsingar um efni og 

eðli rannsóknarinnar.  

 

______________________________ 

Inga Vala Jónsdóttir 

 

 

Samþykkisyfirlýsing þessi er í tvíriti 
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Fylgiskjal 7 

 

Reynsla íslenskra mæðra sem eru þolendur kynferðislegs ofbeldis í æsku af 

barneignarferlinu 

 

Viðtalsrammi 

Hver er reynsla þín af barneignarferlinu? 

 

1. Hver er reynsla þín af meðgöngu(m)? 

a. Viltu segja mér hvernig meðgangan kom til?  Samband við barnsföður? 

b. Hefurðu misst fóstur?  Fengið utanlegsfóstur? Þurft að binda endi á meðgöngu? 

c. Hvernig leið þér á meðgöngunni/meðgöngunum? 

d. Hvernig var heilsufarið þitt á meðgöngunum? 

e. Hvernig var þörfum þínum mætt í mæðravernd? Innan heilbrigðiskerfisins? Hvað 

vantaði upp á? 

f. Fannst þér þú tengjast barninu á meðgöngunni?  Hvernig? 

 

2. Hver er reynsla þín af fæðingu(m)? 

a. Viltu segja mér frá fæðingunni/fæðingunum þínum? 

b. Hvernig leið þér á meðan fæðingu stóð? 

c. Hvernig var hugsað um þig í fæðingunni?  Hvað var gott?  Hvað var miður gott? Hvað 

hefðir þú viljað öðruvísi/meira? 

 

3. Hver er reynsla þín af móðurhlutverkinu? 

a. Hvernig leið þér fyrstu dagana eftir fæðingu? 

b. Hvernig er reynsla þín af brjóstagjöf? 

c. Hver er reynsla þín af tengslamyndun við barnið eftir fæðingu? 

d. Hvernig umönnun fékkstu fyrstu dagana?  Hvað var gott?  Hvað var miður?  Hvað 

hefðir þú viljað öðruvísi/meira? 

 

4. Hver er bakgrunnur þinn sem þolandi? 

a. Treystir þú þér til að segja mér hvers eðlis brotin voru?   

b. Hver eru tengsl þín við geranda?  

c. Hvað varstu gömul þegar brotið var á þér? 

d. Hvenær sagðir þú frá? 

e. Hvenær og hvernig leitaðir þú þér hjálpar? 

f. Hvernig er heilsufar þitt í dag? 

 

5. Hvaða áhrif telur þú það hafa haft á þig að vera þolandi kynferðislegs ofbeldis í æsku í 

barneignarferli? 

a. Hvaða tengingar sér þú? 

b. Hvað varðandi umönnun þína skipti þig mestu máli? 

c. Hvað langar þig helst til að sjá breytast? 

d. Hvað kunnirðu mest að meta? 

 

6. Er eitthvað að lokum sem þú vilt bæta við? 
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