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Útdráttur 

Aðalmarkmið rannsóknarinnar var að skoða upplifun og reynslu kvenna sem hafa orðið 

fyrir ofbeldi í nánu sambandi af þeirri þjónustu og úrræðum sem í boði eru á 

landsbyggðinni. Notast var við eigindlega aðferð og tekin voru 6 viðtöl við konur sem 

upplifað hafa ofbeldi í nánu sambandi. Skilyrðin fyrir þátttakendur voru að þeir þurftu 

að vera kvenmenn sem upplifað höfðu ofbeldi í nánu sambandi, hafa búið á 

landsbyggðinni á meðan á því stóð og vera orðnir 18 ára eða eldri. Rannsakandi 

nálgaðist viðmælendur í gegnum samfélagsmiðilinn Fésbók (e. Facebook) og setti inn 

stöðuuppfærslu þar sem auglýst var eftir viðmælendum sem hentuðu rannsókninni. 

Viðtölin voru tekin í september og október 2018. Viðmælendur töldu allir að þörf væri á 

frekari þjónustu eða úrræðum þar sem þeir bjuggu og höfðu þeir fengið mismikla 

þjónustu. Tveir viðmælendur fengu þjónustu í kjölfar barnaverndartilkynninga og fjórir 

viðmælendur leituðu sér sjálfir aðstoðar. Viðmælendurnir höfðu unnið mismikið með 

afleiðingar ofbeldisins og voru komnir mislangt í bataferlinu. Allir viðmælendur fundu 

fyrir andlegum og/eða líkamlegum heilsubresti og dregið hafði úr sjálfsáliti þeirra. Allir 

viðmælendurnir nefndu að hræðsla og ótti fylgdi ofbeldissambandinu og í langan tíma 

eftir að því lauk. Einnig lýstu viðmælendur stjórnunarhegðun ofbeldismannsins og 

hvernig þeir sjálfir einangruðust og urðu ósjálfstæðari á meðan á ofbeldinu stóð.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Efnisorð: Ofbeldi, landsbyggðin, náin sambönd, þolendur, gerendur.  
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Abstract 

The aim of this study was to analyze the experience of women who have suffered from 

intimate partner violence regarding the service and resources in the countryside of 

Iceland. Six qualitative interviews were conducted. The requirement for the participants 

were that they had to be women that had experienced intimate partner violence, lived 

in the countryside during the violent relationship and were over 18 years old. The 

researcher approached the participants through the social media Facebook and posted 

a status requesting for participants. The interviews were conducted in September and 

October 2018. The results of this study imply that there is a need for more services and 

resources for women that live in the countryside. Two participants received service 

following child welfare reports and four participants sought assistance. The violence had 

an impact on the emotional and/or physical health of the women as well as on their 

self-confidence. All the participants experienced fear, that was maintained long after 

the relationships ended. During the violent relationships, the perpetrators controlled 

the women, isolated them and the women became dependent on them.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Violence, rural areas, intimate relationships, victims, perpetrators.  
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Formáli  

 
Rannsókn þessi er 30 eininga lokaverkefni til meistaragráðu í félagsráðgjöf til starfsréttinda. 

Verkefnið var unnið við Félagsráðgjafardeild í Háskóla Íslands á haustönn 2018 undir leiðsögn 

Freydísar Jónu Freysteinsdóttir, dósents við Félagsráðgjafardeild. Fyrst af öllu vil ég þakka 

viðmælendum mínum fyrir að gefa sér tíma til að deila með mér reynslu og upplifun sinni af 

erfiðum tímum. Án þátttöku þeirra hefði þetta verkefni aldrei orðið að veruleika. Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir fær mínar bestu þakkir fyrir góðar leiðbeiningar og aðstoð. Kærar þakkir fær 

Dagbjört Guðmundsdóttir fyrir prófarkalestur og góðar ábendingar. Sérstakar þakkir fá 

foreldrar mínir og systkini sem alltaf hafa trú á mér, vinkonur mínar fyrir að koma mér í 

gegnum skrifin á erfiðum tímum, maðurinn minn fyrir að styðja mig á mínum 7 ára 

háskólaferli og litli strákurinn minn sem er ástæðan fyrir því að ég er að mennta mig.  
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1 Inngangur 

Kynbundið ofbeldi hefur viðgengst lengi og lengst af var lítið talað um það. Síðastliðin ár 

hefur umræðan um kynbundið ofbeldi orðið opnari og komið meira upp á yfirborðið. 

Eftir að samfélagslega umræðan hefur opnast hefur samfélagið orðið meðvitaðra um að 

það sé félagslegt vandamál og er meiri skilningur á því. Aðgengi að þjónustu fyrir 

þolendur hefur einnig aukist síðustu ár. Samfélagið þarf að fá þau skilaboð að kynbundið 

ofbeldi sé aldrei réttlætanlegt og efla þarf forvarnir (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2006).  

Ein tegund kynbundins ofbeldis er ofbeldi í nánum samböndum. Ofbeldið á sér 

margar birtingarmyndir og getur því reynst erfitt að greina og koma auga á það 

(Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2006). Ofbeldi í nánum samböndum getur 

verið allt frá fjárhagslegu ofbeldi þar sem þolandanum er neitað um aðgang að fjárhag 

parsins yfir í líkamlegt ofbeldi, svo sem að slá eða kyrkja. Oft getur reynst erfitt að koma 

auga á fjárhagslegt ofbeldi en það er undirgerð andlegs ofbeldis (Harway, 2000). Andlegt 

ofbeldi getur einkennst af hótunum og niðurlægingu. Kynferðislegt ofbeldi er enn ein 

tegund ofbeldis sem getur átt sér stað í nánum samböndum. Það getur til dæmis 

innihaldið nauðgun, vændi eða að þolandinn sé þvingaður til að taka þátt í klámfengnu 

efni (Mouradian, 2000). 

Fyrsta opinbera umræðan um ofbeldi í nánum samböndum á Íslandi var á ráðstefnu 

fyrir félagsráðgjafa og sálfræðinga árið 1979. Hildigunnur Ólafsdóttir, ein af 

rannsakendunum í fyrstu íslensku rannsókninni á þessu viðfangsefni, fjallaði um muninn 

á ofbeldi á götum úti og ofbeldi í nánum samböndum. Einnig fjallaði hún um 

kvennaathvörf erlendis þar sem ekkert kvennaathvarf var starfandi á Íslandi á þessum 

tíma (Hildigunnur Ólafsdóttir, 1979). Fyrsta íslenska rannsóknin á ofbeldi gegn konum í 

nánum samböndum var síðan framkvæmd skömmu síðar. Gögnum var safnað úr 

sjúkraskrám slysavarðstofu Borgarspítalans og sýndu niðurstöður rannsóknarinnar að 

ofbeldi í nánum samböndum væri til staðar á Íslandi. Áður en rannsóknin var 

framkvæmd deildi fagfólk um það hvort að ofbeldi í nánum samböndum væri til staðar á 

Íslandi og voru á þeim tíma engar tölur til um umfang ofbeldis, og var það talið einkamál 
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fólks en ekki samfélagslegt vandamál (Hildigunnur Ólafsdóttir, Sigrún Júlíusdóttir og 

Þorgerður Benediktsdóttir, 1982).  

Nýleg íslensk rannsókn sem Guðbjörg S. Bergsdóttir og Rannveig Þórisdóttir (2010) 

framkvæmdu, þar sem þær skoðuð fyrirliggjandi gögn lögreglunnar, sýndi að 70% 

þolenda voru konur. Britton (2012) framkvæmdi svipaða rannsókn með fyrirliggjandi 

gögnum í Bretlandi sem sýndi að algengara væri að konur hefðu upplifað ofbeldi í nánu 

sambandi í samanburði við karlmenn. Um þriðjungur eða 30% kvennanna höfðu 

upplifað slíkt ofbeldi og 17% karlanna í rannsókninni. 

Samkvæmt Aþjóðaheilbrigðisstofnunni (WHO) á ofbeldi gagnvart konum rætur sínar 

að rekja til félagslegra og menningarlegra þátta þar sem að menn eru æðri konum og á 

þetta sér stað í öllum löndum og menningum heimsins. Konur eru líklegri til að hafa 

upplifað líkamlegt ofbeldi af hendi maka heldur en karlar (World Health Organizations, 

2012a). Samkvæmt hugmyndafræði Kvennaathvarfsins er ofbeldi í nánum samböndum 

kynbundið og er ofbeldið stærsta heilsufarsvandamál kvenna í heiminum. Ofbeldið er 

talið eiga rætur sínar að rekja til valds karlmanna og birtist það sem kynjaójafnvægi 

(Samtök um kvennaathvarf, 2015). Í þessari rannsókn var því ákveðið að fjalla um 

karlmenn sem gerendur og konur sem þolendur.  

Ástæðan fyrir vali á rannsóknarefninu tengist öðru meistaraverkefni sem höfundur 

skrifaði við Gautaborgarháskóla. Höfundur rannsakaði viðhorf og upplifun fagaðila af 

þeirri þjónustu og úrræðum sem í boði eru fyrir þolendur ofbeldis í nánum samböndum 

á Íslandi. Allir viðmælendurnir í þeirri rannsókn nefndu að þörf væri á úrræði og 

þjónustu fyrir þolendur ofbeldis á landsbyggðinni (Ragnheiður Braga Geirsdóttir, 2018). 

Því fannst höfundi bæði mikilvægt og áhugavert að rannsaka þetta efni nánar og út frá 

sjónarhóli þolenda.  

Rannsókn þessi fjallar um upplifun og reynslu kvenna á landsbyggðinni sem hafa 

orðið fyrir ofbeldi í nánum samböndum, af þeim úrræðum og þjónustu sem í boði eru. 

Jafnframt er hlutverk félagsráðgjafa í málaflokknum skoðað. Byrjað verður á því að 

kynna fræðilegan bakgrunn viðfangsefnisins. Skilgreind verða hugtök sem mikilvæg eru 

fyrir vinnslu rannsóknarinnar og farið verður yfir þau íslensku lög sem við koma 

málaflokknum. Fyrri rannsóknir og kenningar verða kynntar í lok fræðilega kaflans. Gerð 

verður ítarleg grein fyrir aðferð rannsóknarinnar þar sem farið verður meðal annars yfir 

feril rannsóknarinnar. Niðurstöður þessarar rannsóknar verða kynntar og í lokin verður 

umræða. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

Þessum kafla er skipt í sex undirkafla. Í byrjun verður farið yfir skilgreiningar en hugtakið 

ofbeldi í nánum samböndum verður útskýrt ásamt þremur tegundum ofbeldis. Einnig 

verður hugtakið „landsbyggð“ skilgreint. Farið verður yfir íslensk lög og þá aðallega lög 

um félagsþjónustu sveitarfélaga, almenn hegningarlög og lög um nálgunarbönn og 

brottvísanir af heimili. Fyrri rannsóknum á viðfangsefninu verða gerð skil, bæði 

íslenskum og erlendum og kenningar tengdar viðfangsefninu verða kynntar. Í lokin 

verður umfjöllun um feðraveldi á landsbyggðinni og markmið og rannsóknarspurningar 

kynntar.  

2.1 Skilgreiningar og tíðni  

Hugtakið ofbeldi í nánum samböndum er stórt og getur reynst erfitt að skilgreina það. 

Flestar skilgreininganna eiga það sammerkt að fela í sér hugsunina um ofbeldi sem ferli 

en ekki einstakan atburð. Ofbeldið er stjórnunar- og kúgunarferli þar sem gerandinn 

reynir að fá þolandann til að láta af vilja sínum og sjá heiminn með sínum augum 

(Ingólfur V. Gíslason, 2008). Undir ofbeldi í nánum samböndum fellur einnig hegðun á 

borð við hótanir, ágreining, áreitni og þvinganir (Guðbjörg S. Bergsdóttir og Rannveig 

Þórisdóttir, 2010). 

Kynbundið ofbeldi er félagslegt vandamál sem er skilgreint samkvæmt Evrópuráðinu 

á eftirfarandi hátt: „Ofbeldi sem er beint að konu vegna þess að hún er kona eða ofbeldi 

sem konur verða hlutfallslega meira fyrir“ (Council of Europe, 2011, bls 3). Ofbeldi í 

nánum samböndum er stórt heilsufarslegt og félagslegt vandamál sem getur haft áhrif á 

líkamlega og andlega heilsu kvenna sem fyrir því hafa orðið og hefur það áhrif á 

samfélagið í heild. Afleiðingar ofbeldisins geta bæði verið varanlegar og langvinnar 

(Dahlberg and Krug, 2002; Ingólfur V. Gíslason, 2008; Krantz, 2002). Ofbeldi í nánum 

samböndum hefur ekki einungis áhrif á heilsufar kvennanna, heldur einnig á lífsgæði 

þeirra og getu til að hugsa um sig sjálfar og börn sín. Konur sem upplifað hafa ofbeldi í 

nánu sambandi eru líklegri en aðrar til að finna fyrir þunglyndi, kvíða, 

öndunarerfiðleikum, hræðslu og áfallastreituröskun (Breiding, Black and Ryan, 2008; 

Krantz, 2002). Líkamlegir heilsubrestir í kjölfar ofbeldis í nánu sambandi geta verið 
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margvíslegir. Má þar nefna sem dæmi mígreni, heyrnarskerðingu, varanlega verki, 

hjartaverki og sýkingar (Breiding, Black and Ryan, 2008). Síðastliðin 20 ár hefur það verið 

vitað að ofbeldi gagnvart konum er brot á mannréttindum kvenna. Ofbeldið brýtur á 

rétti kvenna til öruggs lífs, virðingu þeirra, réttinum á grundvallarfrelsi og er eins og áður 

segir ein birtingarmynd kynbundis misréttis. Samkvæmt Evrópuráðinu er ofbeldi gegn 

konum ein birtingarmynd valdaójafnvægis milli kvenna og karla. Stjórnmálamenn og 

rannsakendur í Evrópu eru meðvitaðri um þörfina á því að greina og berjast gegn ofbeldi 

gegn konum, sér í lagi þegar um ofbeldi í nánum samböndum er að ræða (Bonewit og 

DeSantis, 2016). Nýleg rannsókn Evrópusambandsins sýndi að ofbeldi gegn konum væri 

útbreitt vandamál. Samkvæmt rannsókninni hafa um það bil 13 milljónir kvenna í 

Evrópusambandslöndunum upplifað líkamlegt ofbeldi í það heila. Það er 7% kvenna 

innan Evrópusambandslandanna á aldrinum 18-75 ára. Auk þess hafa 3,7 milljónir 

kvenna upplifað kynferðislegt ofbeldi í það heila sem samsvarar 2% kvenna á aldrinum 

18-75 ára (European Union, 2014). 

Árið 1993 komu Sameinuðu þjóðirnar með skilgreiningu á hugtakinu kyndbundið 

ofbeldi og er það gert á eftirfarandi hátt:  

„Hugtakið „ofbeldi karla gegn konum“ merkir hvers konar ofbeldisverknað sem á 

rætur í kynferði og veldur konum líkamlegum, kynferðislegum og/eða andlegum 

skaða eða þjáningu eða gæti gert það. Hugtakið nær einnig yfir hótanir um slíkan 

verknað, svo og gerræðislega þvingun eða frelsissviptingu, hvort sem er á 

opinberum vettvangi eða í einkalífinu“ (United Nations, 1993, bls. 2).  

Birtingarmyndir ofbeldis í nánum samböndum eru margvíslegar en þeim má skipta í 

þrjár tegundir; líkamlegt ofbeldi, andlegt ofbeldi og kynferðislegt ofbeldi.  

2.1.1 Líkamlegt ofbeldi 

Líkamlegt ofbeldi getur meðal annars verið þegar gerandi beitir þolanda ofbeldi og veitir 

honum áverka meðal annars með því að henda hlutum í hann, ýta, lemja eða hrinda 

honum eða með því að slá hann með hlut eða flötum lófa. Einnig þegar gerandi sparkar í 

eða bítur þolanda, kæfir hann eða brennir. Ennfremur þegar gerandi hótar hinum 

aðilanum að nota eða notar hníf, byssu eða annað vopn gegn honum með það í hyggju 

að bana honum eða skaða alvarlega. Afleiðingar líkamlegs ofbeldis geta verið alvarlegar 

og má þar nefna glóðarauga, marbletti og beinbrot (Hague og Malos, 2005). 
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2.1.2 Andlegt ofbeldi 

Andlegt ofbeldi getur komið fram á ýmsa vegu, meðal annars með því að annar aðilinn í 

sambandinu brýtur niður sjálfsmynd og sjálfsöryggi hins aðilans, til að mynda með því að 

niðurlægja hann eða lítillækka, til dæmis með því að öskra á hann og niðurlægja fyrir 

framan vini og fjölskyldu (Maiuro, 2001). Andlegt ofbeldi getur komið fram með því að 

sá sem beitir ofbeldinu einangrar maka sinn, bannar honum að fara út úr húsi að hitta 

vini og ættingja og bannar honum jafnvel að hafa samband við þá. Hann er neikvæður í 

garð hins aðilans, setur mikið út á hann og álasar honum fyrir framferði sitt. Andlegt 

ofbeldi getur einnig birst í því að annar aðilinn vill ekki tengjast hinum tilfinningalega, 

yrðir ekki á hann, er illkvittinn og ólundarlegur. Það sama á við um að sitja um maka sinn 

og fylgjast með ferðum hans og telja sig hafa eignarrétt yfir honum. Ennfremur þegar 

gerandi hótar þolanda líkamsmeiðingum eða að börn verði tekin af honum (Hague og 

Malos, 2005; Maiuro, 2001). 

Fjárhagslegt ofbeldi 

Fjárhagslegt ofbeldi er undirflokkur andlegs ofbeldis. Fjárhagslegt ofbeldi getur meðal 

annars verið þegar annar aðilinn í sambandinu heldur peningum frá hinum eða 

skammtar honum peninga. Einnig þegar allar eignir eru skráðar á ofbeldismanninn og 

þolandanum er jafnvel neitað um peninga fyrir nauðsynjum eins og til dæmis fatnaði og 

lyfjum. Þolandinn þarf þá að biðja um leyfi fyrir því að eyða peningum í nauðsynjavörur, 

fær hugsanlega ekki arf sem komið hefur í hans hlut eða er látinn borga reikninga sem 

hann á jafnvel ekki fyrir (Hague og Malos, 2005; Mouradian, 2000). 

2.1.3 Kynferðislegt ofbeldi 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (e. World Health Organization) skilgreinir kynferðislegt 

ofbeldi á eftirfarandi hátt:  

„Allar kynferðislegar athafnir, tilraunir til að koma á kynferðislegri athöfn, 

óvelkomnar kynferðislegar athugasemdir eða þreifingar, eða athafnir til að versla 

með kynlíf eða annað sem beint er gegn kynferði einstaklings með þvingun, 

framkvæmt af hverjum sem er óháð tengslum við þolanda, í öllum aðstæðum, þar 

með talið á heimili og vinnustað“ (World Health Organization, 2012a, bls. 2).  

Ekki er langt síðan kynlíf var talinn sjálfsagður réttur karla og konur höfðu lítið um 

ákvörðun mannsins að segja. Nauðgun í hjónaböndum var því ekki talin vera til. Margt 

hefur breyst til batnaðar í þessum málaflokki og er nú viðurkennt að kynferðislegt 
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ofbeldi geti átt sér stað innan parasambanda. Það sem flokkast undir kynferðislegt 

ofbeldi í nánum samböndum er meðal annars þegar ofbeldismaðurinn þvingar maka 

sinn til kynlífs, er með kynferðislegar svívirðingar, þvingar hann til vændis, til áhorfs á 

klámi eða til þátttöku í klámframleiðslu (Ingólfur V. Gíslason, 2008). 

2.1.4 Landsbyggðin  

Samkvæmt skilgreiningu orðabókar er landsbyggðin sveitahéröð utan bæja og borga, er 

þá átt við aðrar byggðir Íslands en Reykjavík og nágrannabæi. Nágrannabæir Reykjavíkur 

eru Kópavogur, Garðabær, Hafnarfjörður, Seltjarnarnes og Mosfellsbær (Mörður 

Árnason, 2002). 

2.2 Lög á sviðinu  

Þessi kafli fjallar um þau íslensku lög sem viðkoma ofbeldi í nánum samböndum. Á 

Íslandi er starfrækt félagsþjónusta í sveitarfélögum landsins og gilda um hana lög um 

félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 með áorðnum breytingum nr. 37/2018. Í þeim 

kemur fram að félagsþjónustunni sé skylt að tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi 

íbúa og að stuðla að velferð íbúa á grundvelli samhjálpar. Félagsþjónustan stuðlar að 

velferð íbúa meðal annars með því að bæta lífskjör þeirra sem á þurfa að halda og með 

því að grípa til aðgerða til að koma í veg fyrir félagsleg vandamál. Einstaklingurinn er 

hvattur til að taka ábyrgð á sjálfum sér og öðrum, sjálfsákvörðunarrétturinn er virtur og 

hann er styrktur til sjálfshjálpar. Aðstoðin og þjónustan á að bæta vandann og stuðla að 

því að einstaklingar nái að ráða sjálfir fram úr sínum málum. Samkvæmt lögum um 

félagsþjónustu sveitarfélaga er sveitarfélögum skylt að bjóða upp á félagslega ráðgjöf. 

Ráðgjöfin á að veita stuðning vegna félagslegs og persónulegs vanda og veita 

upplýsingar og leiðbeiningar um félagsleg réttindamál (Lög um félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/1991 með áorðnum breytingum nr. 37/2018). Félagsþjónusta 

sveitarfélaga veitir þolendum ofbeldis í nánum samböndum ráðgjöf og er algengasta 

ráðgjöfin upplýsingagjöf og stuðningur. Jafnframt eru þolendur aðstoðaðir við 

hússnæðismál og fjárhagsaðstoð (þingskjal 1312, 2013-2014).  

Fram til ársins 2016 voru engin lög um ofbeldi í nánum samböndum og hvergi var 

hugtakið sérstaklega skilgreint í íslenskum lögum. Ofbeldi í nánum samböndum féllu 

undir almenn hegningarlög nr. 19/1940 og var flokkað með öðrum ofbeldisbrotum. 
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Greinar 217 og 218 tóku á ofbeldisbrotum, greinar 194-207 á kynferðisbrotum og 225-

227 á brotum gegn frjálsræði manna. Ættu þessi atvik sér stað á milli skyldra eða 

tengdra var hægt að þyngja refsingu dómsins. Árið 2016 var grein 218b bætt við almenn 

hegningarlög en hún fjallar um ofbeldi í nánum samböndum. Þar segir:  

„Hver sem endurtekið eða á alvarlegan hátt ógnar lífi, heilsu eða velferð núverandi 

eða fyrrverandi maka síns eða sambúðaraðila, niðja síns eða niðja núverandi eða 

fyrrverandi maka síns eða sambúðaraðila, áa síns, eða annarra sem búa með 

honum á heimili eða eru í hans umsjá, með ofbeldi, hótunum, frelsissviptingu, 

nauðung eða á annan hátt, skal sæta fangelsi allt að 6 árum“ (Almenn hegningarlög, 

19/1940, bls 651). 

Í málum sem viðkoma ofbeldi í nánum samböndum eru lög um nálgunarbann og 

brottvísanir af heimili nr. 85/2001 stundum notuð. Samkvæmt lögunum felur 

nálgunarbann í sér að einstaklingi er bannað að koma á tiltekinn stað, veita tiltekinni 

manneskju eftirför og heimsækja eða setja sig í samband við hana. Brottvísun af heimili 

er samkvæmt lögunum þegar manneskju er vísað brott af heimili sínu og bannað að 

koma þangað í tiltekinn tíma. Þolandinn, fjölskylda eða vinir, félagsþjónustan, 

barnavernd og lögreglustjóri geta farið fram á nálgunarbann eða brottvísun af heimili. 

Heimilt er að beita nálgunarbanni eða brottvísun af heimili ef að rökstuddur grunur er 

um að gerandinn hafi framið refsivert brot eða raskað friði þolanda. Lögreglustjóri tekur 

ákvörðun um nálgunarbann eða brottvísun af heimili og taka skal ákvörðun eigi síðar en 

sólarhring eftir að beiðni hefur borist.  

Verkefnið „Saman gegn ofbeldi“ er samstarfsverkefni lögreglu, félagsþjónustu og 

barnaverndaryfirvalda og er ein leið til að samhæfa betur starf þeirra ólíku aðila sem að 

málaflokknum koma. Þegar verkefnið hafði verið starfrækt í ár var það samdóma álit 

þeirra sem að því stóðu að tilraunin hefði tekist vel og að árangur hefði náðst. Það sem 

verkefnið sýndi var að tryggja þyrfti fulla virkni laga um nálgunarbann og brottvísanir og 

að það vantaði ákvæði í löggjöfina um ofbeldi í nánum samböndum eins og finna mátti í 

löggjöf nágrannalandanna. Eins og áður hefur komið fram var sérstöku ákvæði um 

heimilisofbeldi bætt við lögin árið 2016. Þann 2. desember 2014 tóku jafnframt nýjar 

verklagsreglur ríkislögreglustjóra gildi um meðferð og skráningu ofbeldismála í nánum 

samböndum. Voru þær byggðar að meirihluta á verklagi „Saman gegn ofbeldi“ 

(Lögreglustjórinn á Suðurnesjum, 2015). 
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2.3 Fyrri rannsóknir 

Í þessum undirkafla verður farið yfir fyrri rannsóknir og er honum skipt í þrjá kafla, 

ofbeldi í nánum samböndum á Íslandi, aðkomu félagsráðgjafa að málaflokknum og 

kostnað vegna ofbeldisins.  

2.3.1 Ofbeldi í nánum samböndum á Íslandi 

Fyrsta íslenska rannsóknin á ofbeldi í nánum samböndum var framkvæmd af Hildigunni 

Ólafsdóttir, Sigrúnu Júlíusdóttir og Þorgerði Benediktsdóttir (1982) eins og þegar hefur 

komið fram. Á þessum tíma voru engin gögn til staðar um umfang og tíðni ofbeldis í 

nánum samböndum á Íslandi. Gögnum var safnað úr sjúkraskrám slysavarðstofu 

Borgarspítalans og sýndu niðurstöður rannsóknarinnar að ofbeldi í nánum samböndum 

væri til staðar á Íslandi. Áður en rannsóknin var framkvæmd deildi fagfólk um það hvort 

að slíkt ofbeldi væri til staðar á Íslandi. Algengt var að önnur orð væru notuð til að lýsa 

slíku ofbeldi eins og til dæmis ágreiningur á milli fjölskyldumeðlima eða slys. 

Rannsakendur bentu á að umfjöllun í þjóðfélaginu litaðist af þessari umræðu fagsfólks 

og að þess vegna teldi fólk ofbeldi í nánum samböndum yfirleitt vera einkamál. Töldu 

þeir það vera vegna þess hve illa upplýst fólk væri og vegna þekkingarleysis. Í 

rannsókninni bentu höfundar á hversu brýnt væri að neyðarathvarf fyrir konur sem 

beittar væru ofbeldi kæmist á laggirnar. Sama ár árið 1982 opnaði Kvennaathvarfið, 

fyrsta og eina athvarfið á Íslandi fyrir konur sem hafa verið eða eru í ofbeldissambandi 

(Samtök um kvennaathvarf, 2000). 

Nokkru síðar þrýsti feminíska hreyfingin á Íslandi á Dóms- og kirkjumálaráðuneytið 

til að rannsaka afleiðingar, orsök og umfang ofbeldis í nánum samböndum og annars 

ofbeldis gegn konum og börnum. Rannsóknin var fyrst sinnar tegundar hér á landi. 

Niðurstöðurnar sýndu að ofbeldið sem konur verða fyrir sé annað en ofbeldi sem 

karlmenn verða fyrir. Ofbeldi sem karlmenn verða fyrir er oftast af hendi ókunnugs aðila 

á meðan konur þekkja yfirleitt þann sem beitir þær ofbeldi. Ofbeldi í nánum 

samböndum er yfirleitt endurtekið ofbeldi. Samkvæmt rannsókninni má útskýra ofbeldi 

með fjárhagslegum eða félagslegum erfiðleikum, barnsburði og þörf ofbeldismannsins 

til að stjórna (Dóms- og Kirkjumálaráðuneytið, 1997).  

Samkvæmt rannsókn Dóms- og kirkjumálaráðuneytisins eru konur sem hafa verið í 

ofbeldissambandi varkárari, eiga í meiri erfiðleikum með að tengjast öðrum, eru kvíðnari 
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og hafa lægra sjálfsálit heldur en þær höfðu fyrir ofbeldissambandið. Til að draga úr 

ofbeldi gegn konum þurfa stjórnvöld að leggja meiri áherslu á fyrirbyggjandi aðgerðir og 

að fræða samfélagið til að breyta orðræðunni um ofbeldi í nánum samböndum, 

sérstaklega í ljósi þess að rannsóknir hafa sýnt að stór hluti kvenna sem hafa verið í 

ofbeldissambandi leita sér aðstoðar hjá fjölskyldumeðlimum eða vinum. Meirihluti 

þeirra kvenna sem leituðu sér aðstoðar hjá öðrum en vinum eða fjölskyldu fengu hana 

frá lögreglunni (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 1997). Nýleg rannsókn sýndi hins vegar 

aðrar niðurstöður, aðeins lítill hluti kvennanna leitaði til lögreglu eða vildi að lögreglan 

myndi handtaka ofbeldismanninn (Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds, 2010). Eldri 

rannsóknir þar sem tíðni ofbeldis í nánum samböndum var skoðuð sýndi einnig að 

einungis lítill hluti kvennanna leitaði til félagsþjónustunnar (Dóms- og 

kirkjumálaráðuneytið, 1997). Rannsókn Anni G. Haugen (2009) sýndi að konur sem voru 

í ofbeldissambandi leituðu yfirleitt ekki til félagsþjónustunnar vegna ofbeldisins heldur 

vegna annarra erinda. Vanalega leituðu þær sér aðstoðar hjá félagsþjónustunni til að fá 

fjárhagsaðstoð, húsnæðisaðstoð eða aðstoð við að sækja um bætur. Þegar konan var 

farin að treysta félagsráðgjafanum var algengt að hún segði honum að hún hefði búið 

við eða byggi við ofbeldi. Flestar kvennanna sem fóru til félagsþjónustunnar ofbeldisins 

vegna áttu börn og gerðu það þeirra vegna. 

Samkvæmt rannsóknum Dóms- og kirkjumálaráðuneytisins (1997) og Elísabetar 

Karlsdóttur og Ásdísar A. Arnalds (2010) hefur nokkur hluti kvenna sem hafa verið eða 

eru í ofbeldissambandi fengið stuðning og ráðgjöf hjá Kvennaathvarfinu. Stígamót hafa 

einnig verið nefnd í þessu samhengi. Stór hluti kvenna sem leitað hefur til þessara 

samtaka telja það gagnlegt. Mikill meiri hluti kvenna eða 77% þeirra sem fóru í 

Kvennaathvarfið og tveir þriðju eða 65% þeirra sem fóru til Stígamóta töldu það hafa 

hjálpað sér (Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds, 2010). Minni hluti kvenna sem hafði 

orðið fyrir ofbeldi í nánu sambandi hafði þó leitað sér aðstoðar hjá félagasamtökum eða 

stofnunum en meiri hluti þeirra höfðu sagt einhverjum frá ofbeldinu (Dóms- og 

kirkjumálaráðuneytið, 1997; Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds, 2010). Rannsókn á 

þjónustu og úrræðum hjá félagasamtökum sýndi að flestöll þjónusta sem veitt er, er 

staðsett í Reykjavík. Kvennaathvarfið er aðeins staðsett í Reykjavík og fáar konur utan 

höfuðborgarsvæðisins leita sér aðstoðar þar (Guðrún Helga Sederholm, 2010). Anni G. 

Haugen (2009) gerði rannsókn í níu sveitarfélögum á því hvernig félagsþjónustan og þar 
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á meðal barnavernd vinna í málum þar sem um er að ræða ofbeldi í nánu sambandi. Í 

öllum sveitarfélögunum fengu konurnar sem leituðu sér aðstoðar, aðstoð frá 

félagsráðgjafa og þeir hvöttu þær til að leita sér einnig aðstoðar í Kvennaathvarfinu. Öll 

sveitarfélögin nefndu að mikilvægasta samstarfið væri við Kvennaathvarfið og að 

starfsmenn sveitarfélaganna hefðu miklar væntingar gagnvart starfsmönnum 

athvarfsins. Starfsmenn félagsþjónustunnar, þar á meðal barnaverndar nefndu að það 

væri þörf á meiri fræðslu um ofbeldi í nánum samböndum frá Kvennaathvarfinu og voru 

undrandi á því að ríkið styrkti ekki athvarfið þar sem að það spilaði stórt hlutverk í 

málaflokknum.  

Samkvæmt rannsókn Guðrúnar Helgu Sederholm (2010) hafa erlendar konur ekki 

sama aðgang að þjónustu og aðrir hópar. Túlkaþjónusta er ekki alltaf í boði fyrir þær, 

fræðsluefni er á íslensku og bréf frá félagsþjónustunni er á íslensku. Hluti kvennanna 

talar einungis móðurmál sitt og eru ólæsar. Margar þessara kvenna upplifa einangrun, 

sérstaklega konur sem koma frá löndum utan Evrópusambandsins. Þjónusta fyrir 

erlendar konur er takmörkuð og er það tengt kostnaði. Túlkaþjónusta er til að mynda 

takmörkuð vegna skorts á peningum. Fræðslu um þetta málefni fyrir samfélagsþegna, 

vinnustaði og fagfólk er ábótavant þar sem að peninga vantar fyrir þau félagasamtök 

sem vinna að þessum málaflokki. Rannsókn á verkefninu „Saman gegn ofbeldi“ leiddi 

einnig í ljós að túlkaþjónusta gæti verið vandamál í málum erlendra kvenna. Ferlið tekur 

oft lengri tíma og það getur verið erfitt að finna túlk sem talar móðurmál kvennanna. 

Samkvæmt rannsókninni er mikilvægt að finna leiðir til að ná til erlendra kvenna sem 

upplifað hafa ofbeldi í nánu sambandi. Sumar þessara kvenna fá þær upplýsingar frá 

maka sínum að á Íslandi sé í lagi að eiginmaðurinn beiti konu sína ofbeldi 

(Rannsóknarstofnun í jafnréttisfræðum, 2016). Rannsókn Anni G. Haugen (2009) leiddi 

einnig í ljós að ákveðnir hópar kvenna séu í meiri hættu á að verða fyrir ofbeldi en aðrir. 

Auk kvenna af erlendum uppruna eru aldraðar konur, fatlaðar konur og konur sem 

misnota áfengi þar í áhættuhópi. 

Margar kvennanna sem hafa orðið fyrir ofbeldi í nánu sambandi hafa þegar farið frá 

ofbeldismanninum eða eru með áform um hvenær eða hvernig þær muni fara frá 

honum (Anni G. Haugen, 2009). Liðlega helmingur kvennanna hafði skilið við 
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ofbeldismanninn eða 51% samkvæmt rannsókn Elísabetar Karlsdóttur og Ádísar A. 

Arnalds (2010).  

Samkvæmt nýlegri rannsókn voru ellefu kvenmorð framin á Íslandi á árunum 1986-

2015, en það eru morð sem rekja má til kynferðis konunnar. Flest morðin voru framin að 

næturlagi eða á kvöldin um helgar og fleiri áttu sér stað á kaldari og myrkari mánuðum 

ársins. Meirihluti gerendanna áttu við geðræn vandamál að stríða. Í fimm málanna af 

ellefu var vitað að gerandi hafði beitt þolanda ofbeldi. Í þremur málanna var gerandinn 

nýbúinn að kynnast þolandanum og þekkti þolandann lítið fyrir morðið. Í þremur 

málanna var ekki vitað hvort ofbeldi hefði áður átt sér stað, það gæti stafað af 

ófullnægjandi upplýsingum í niðurstöðum dómsins eða vegna þess að konurnar höfðu 

ekki sagt neinum frá ofbeldinu. Ályktað var að með bættri félagsmálastefnu væri 

mögulega hægt að koma í veg fyrir hluta af þessum málum þar sem að öflugur 

félagslegur stuðningur getur aðstoðað konur fjárhagslega til að komast út úr 

ofbeldissambandi (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, í birtingarferli). 

Eins og áður hefur komið fram var gerð úttekt árið 2016 á verkefninu „Saman gegn 

ofbeldi“. Eftir að farið var af stað með verkefnið upplifa konur sem hafa tekið þátt í því 

og sem hafa búið eða búa við ofbeldi meira öryggi inn á heimilum sínum. Ein kvennanna 

nefndi að hún upplifði meira öryggi inn á heimili sínu þar sem ofbeldismaðurinn var 

handtekinn í fyrsta skipti árið 2016 eftir að hafa beitt hana ofbeldi í mörg ár. Annað sem 

sýnir aukningu í öryggi þessara kvenna er fjölgun nálgunarbanna. Eftir að verkefnið fór 

af stað er einnig meiri samvinna á milli fagaðila sem vinna að málaflokknum. Vegna 

þessarar samvinnu á milli félagsþjónustunnar og lögreglunnar nær fagfólk til hópa af 

fólki sem áður var ekki vitað um að byggju við ofbeldi og vinnan innan málaflokksins er 

áhrifameiri. Þolendur upplifa betri þjónustu og konurnar telja sig vita meira um þau 

úrræði sem stendur þeim til boða. Allir viðmælendur nefndu að félagsráðgjafi þeirra hafi 

verið mikil hjálp fyrir þær og þær konur sem bjuggu við ofbeldi fyrir og eftir að verkefnið 

fór af stað töldu að það að fá félagsráðgjafa í verkefnið hafi breytt miklu fyrir þær. Bæði 

þolendur ofbeldisins, starfsmenn lögreglunnar og starfsmenn félagsþjónustunnar voru 

ánægðir með samvinnuna á milli stofnananna. Lögreglan lýsti yfir ánægju sinni af því að 

fá félagsþjónustuna í lið með sér þar sem félagsþjónustan veitir langtímaaðstoð og 

meðferð fyrir þolendur. Eins var félagsþjónustan ánægð með að vinna með lögreglunni 
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þar sem mörg þeirra mála sem komu á borð félagsþjónustunnar, hefðu ekki komið til 

þeirra nema með tilkomu lögreglunnar. Lögreglan og félagsráðgjafar nefndu að það væri 

meira að gera hjá þeim í kjölfar þess að verkefni þetta var sett á fót og að ríkið þyrfti að 

setja meira fjármagn til verkefnisins. Eins vildu lögreglan og félagsráðgjafarnir meina að 

verkefnið fæli í sér að veita þolendum þá þjónustu sem þá vantaði. Tölfræðilegar 

upplýsingar hafa verið færðar til betri vegar og er það tengt því að félagsráðgjafar fylla 

út skýrslur fyrir hvert mál og skima fyrir ofbeldi í viðtölum (Rannsóknarstofnun í 

jafnréttisfræðum, 2016). Fleiri þessara mála fara í gegnum réttarkerfið þökk sé 

verkefninu og það hefur komið í veg fyrir endurtekið ofbeldi. Samkvæmt 

Ríkislögreglustjóra eru miklar líkur á því að tíðni ofbeldis í nánum samböndum fari 

lækkandi með breyttum áherslum og forgangi (Velferðarráðuneytið, 2016). Síðan 

verkefnið fór af stað hefur umræðan um ofbeldi í nánum samböndum aukist og 

fjölmiðar taka þátt í umræðunni. Umræðan í samfélaginu gefur einstaklingum betri 

skilning á ofbeldi í nánum samböndum og getur leitt til meiri og betri þjónustu fyrir 

þolendur (Rannsóknarstofnun í jafnréttisfræðum, 2016). 

2.3.2 Aðkoma félagsráðgjafa að málaflokknum 

Mikill munur getur verið á vinnu félagsráðgjafa eftir löndum. Í Bandaríkjunum eru 

félagsráðgjafar oft á tíðum þeir fyrstu sem þolendur ofbeldis í nánum samböndum leita 

til og veita fyrstu hjálpina. Auk þess eru félagsráðgjafar stærsta heilbrigðisstéttin í 

Bandaríkjunum sem veitir andlega aðstoð (National association of social work, 2002). 

Ofbeldi í nánum samböndum er bæði kunnugt og nýtt viðfangsefni hjá félagsráðgjöfum. 

Félagsráðgjafar hafa unnið að málum fjölskyldna þar sem ofbeldi hefur átt sér stað en 

það hefur verið algengt að ofbeldismálin sem slík séu unnin af hendi sjálfsboðaliða sem 

hafa ekki menntun eða formlega reynslu á þessu sviði. Vinna með þolendum og 

gerendum ofbeldis er orðin stór hluti af vinnu félagsráðgjafa og félagsþjónustunnar og 

gæði úrræða og þjónustu hafa aukist (Eriksson og Nissen, 2017). 

Félagsráðgjafar sem eru faglegir í vinnu sinni með skjólstæðingum eru líklegri til að 

skima fyrir ofbeldi hjá skjólstæðingum en aðrir. Þeir þættir sem hafa mest áhrif á fagleg 

vinnubrögð hjá félagsráðgjöfum er hvort þeir hafi lokið meistaranámi í félagsráðgjöf eða 

hafi reynslu af því að vinna með konum sem upplifað hafa ofbeldi í nánu sambandi 

(Warrener, Postmus og McMahon, 2013). Samkvæmt rannsókn Heffernan, Blythe og 
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Nicolson (2012) höfðu 62% félagsráðgjafa sem unnu hjá félagsþjónustu unnið með 

skjólstæðingum sem höfðu verið beittir ofbeldi í nánu sambandi eða grunur lék á um að 

þeir hefðu verið beittir slíku ofbeldi. Meirihluti félagsráðgjafanna eða 58% sögðu að mál 

skjólstæðinga sem beittir væru ofbeldi í nánu sambandi kæmu inn á borð þeirra að 

minnsta kosti á þriggja mánaða fresti. Tæplega helmingur eða 40% félagsráðgjafanna 

vildu meina að þessi mál kæmu oftar fyrir en á þriggja mánaða fresti. Samkvæmt sömu 

rannsókn taldi hærra hlutfall karlkyns félagsráðgjafa skjólstæðinga sína búa við ofbeldi 

samanborið við kvenkyns félagsráðgjafa. Kvenkyns félagsráðgjafarnir töldu fremur að 

neysla vímuefna tengdist ofbeldi í nánum samböndum og karlkyns félagsráðgjafarnir 

töldu fremur ofbeldi á æskuheimili vera orsök ofbeldis í nánum samböndum á 

fullorðinsárum. Allir þátttakendur voru sammála um að konur sem beittar eru ofbeldi í 

nánum samböndum vilji aðstoð og úrræði til að komast út úr aðstæðunum. 

2.3.3 Kostnaður vegna ofbeldisins 

Til að fanga athygli stjórnmálamanna og þeirra sem setja lög um málefni kvenna sem 

búa við ofbeldi, hafa fræðimenn lagt áherslu á kostnað kynbundins ofbeldis, bæði fyrir 

konurnar sjálfar og fyrir allt samfélagið. Fræðimenn gera það til þess að stjórnmálamenn 

geri sér grein fyrir hversu áhrifaríkt og mikilvægt það er að koma í veg fyrir ofbeldi. Til að 

skilja hvernig ofbeldi í nánum samböndum hefur áhrif á allt samfélagið getur þannig 

verið hjálplegt að skoða fjárhagsleg áhrif. Ofbeldi dregur úr líkum á því að konur sem 

verða fyrir því geti tekið þátt í samfélaginu og þessar konur eru oft á tíðum með 

heilsubresti. Ofbeldi veikir þannig ekki bara konurnar sem verða fyrir því og fjölskyldur 

þeirra, heldur einnig þjóðir og samfélög. Það dregur einnig úr efnahagslegri framleiðni 

og krefst félagslegslegra úrræða. Kostnaðurinn við ofbeldi er tilkominn vegna 

þarfarinnar fyrir sálfélagslega aðstoð, veikindaleyfi, læknisaðstoð og athvörf. Vegna 

ofbeldis í nánum samböndum er þannig minni framleiðni vegna afleiðinga þess eins og 

veikinda, áverka eða jafnvel dauða. Samkvæmt skýrslu Evrópusambandsins frá árinu 

2014 má áætla að fjárhagslegur kostnaður vegna ofbeldis gegn konum sé um það bil 228 

billjónir evra á ári hverju innan Evrópusambandslandanna. Fyrirbyggjandi aðgerðir kosta 

aðeins brot af þessari upphæð sem ofbeldi veldur (Bonewit og DeSantis, 2016). 
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2.4 Kenningar 

Í þessum kafla verður einblínt á kenningar tengdum ofbeldi í nánum samböndum. 

Kenningar geta verið gagnlegar til að gera sér betur grein fyrir viðfangsefninu og sögunni 

á bak við það. Kenningarnar sem hér verður notast við eru feminískar kenningar, 

feðraveldi og valdefling og verður farið nánar út í hverja þeirra fyrir sig og tengsl þeirra 

við ofbeldi í nánum samböndum.  

2.4.1 Feðraveldi og feminískar kenningar 

Feðraveldi (e. patriarchy) er kerfi og hugmyndir þar sem karlmenn hafa vald og 

forréttindi umfram konur. Lítið er gert úr upplifunum kvenna og skapar þetta 

valdaójafnvægi á milli kynjanna (Payne, 2016). Samkvæmt Lerne (1986) er feðraveldi í 

sinni víðustu merkingu þær rótgrónu hugmyndir að karlmenn hafi yfirráð yfir eiginkonu 

sinni og börnum og yfir konum í samfélaginu almennt. Ekki er átt við að konur sé sviptar 

öllum sínum réttindum og úrræðum og séu algjörlega hjálparvana heldur að menn hafi 

völd í flestum mikilvægum stofnunum samfélagsins og að ekki sé möguleiki fyrir konur 

að hafa slík völd. Samkvæmt Lerne (1986) er feðraveldi hluti af sögulegu samhengi. 

Sagan er út frá sjónarhorni karlmanna og konur eru ekki hluti af sögunni. Samkvæmt 

henni eru konur nauðsynlegur partur af samfélaginu til að halda því gangandi. Konur 

hafa alltaf verið hluti af sögulegu samhengi, samt sem áður er þeim haldið frá því að 

þekkja og túlka söguna, bæði sína eigin og sögu karlmanna. Þær hafa verið útilokaðar frá 

því að hafa áhrif á söguna, í heimspeki, lögum og vísindum. Konum hefur ekki einungis 

verið haldið frá því að mennta sig heldur hefur þeim einnig verið haldið frá því að taka 

þátt í kenningarmyndun. Samkvæmt Tracy (2007) vísar feðraveldi til „reglna karlanna“ 

og þar með til yfirráða karla. Þegar feminískar kenningar komu fram á sjónarsviðið í 

kringum 1960-1970 var hugsunin sú að feðraveldi væri orsök ofbeldis karla gegn konum. 

Ofbeldið er útskýrt sem valdaójafnvægi á milli kynjanna. Þegar valdastöðu þeirra sem 

hafa valdið er ógnað, karlmannanna, þá grípa þeir til ofbeldis.  

Samkvæmt feminískum kenningum (e. feminist theories) er kynjamisrétti stór þáttur 

í ofbeldi karla gegn konum. Kynjunum er mismunað og konur hafa ekki sömu tækifæri 

og karlmenn. Ofbeldið er notað til að stjórna og drottna og er það ein birtingarmynd 

félagslegs valds. Þegar karlmenn finna til vanmáttar nota þeir ofbeldi til að stjórna 

konunni (Rakovec-Felser, 2014). 
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Feminískar kenningar halda því fram að ofbeldi gagnvart konum sé nátengt 

feðraveldi og að það birtist sem viðhorf og hegðun gagnvart konum. Ofbeldi gegn 

konum sé búið til og haldið við af hugmyndinni um karlmennskuna þar sem samþykkt sé 

að vald sé notað til að stjórna. Samkvæmt kenningunni grípa menn sérstaklega til 

ofbeldis til að stjórna þegar þeir upplifa sig valdalitla. Feðraveldi innan fjölskyldna, 

hugmyndin um karlmennskuna og samfélagslega samþykkta hugmyndin um að ofbeldi 

sé notað til að stjórna eru allt þættir sem ýta undir ofbeldi gegn konum (Rakovec-Felser, 

2014). Samkvæmt Elliot (1996) og Payne (2016) hafa feminískar kenninga verið 

gagnrýndar fyrir að einblína á karlmenn sem gerendur og konur sem þolendur, þar sem 

að ofbeldi í nánum samböndum á sér einnig staði meðal samkynhneigðra para í jafn 

miklum mæli og innan gagnkynhneigðra sambanda. Erfitt getur verið að útskýra vald og 

yfirráð karlmanna í lesbískum samböndum. Feminískar kenningar hafa einnig verið 

gagnrýndar fyrir að einblína á þarfir kvenna og hunsa þarfir karla (Payne, 2016). 

Róttækur feminísmi einblínir og beinir spjótum sínum að hugtakinu feðraveldi og á 

rætur sínar að rekja til kenningafræðilegra skilgreininga á valdi og forréttindum karla. 

Róttækur femínismi heldur því fram að ríkið sé feðraveldisríki sem ýti undir 

kynjamisrétti og geri hlutina út frá sjónarhorni karla (Lister, 2010; Payne, 2016). 

Róttækur femínismi hefur verið gagnrýndur fyrir að einblína á að allar konur hafi sömu 

reynslu. Kenningin hefur jafnframt verið gagnrýnd fyrir að ýta undir kynjamun. Þetta 

getur fórnalambsvætt konur og dregið úr getu þeirra til að ná fram breytingum (Payne, 

2016). 

2.4.2 Valdefling 

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnunni (WHO) er valdefling (e. empowerment) einn af 

þeim þáttum sem getur dregið úr og komið í veg fyrir ofbeldi í nánum samböndum 

(World Health Organization, 2012b). Valdefling er óhlutbundið og margþætt hugtak sem 

vísar til úrræða í þeim skilningi að vald sé hægt að flytja til og deila með öðrum. 

Hugtakið byggist á því að vald geti breyst og að valdefling sé sameiginlegt vald, það 

deilist á milli einstaklinga. Markmið valdeflingar er að deila valdi og að einstaklingar nýti 

sér valdið til að hafa áhrif á eigið líf (Adams, 2008). Árið 2014 skrifuðu 

dómsmálaráðherra, mennta- og menningarmálaráðherra, heilbrigðisráðherra og félags- 

og jafnréttismálaráðherra undir sameiginlega yfirlýsingu gegn ofbeldi á Íslandi. Áætlunin 
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byggir á þremur þáttum og er einn þeirra þátta valdefling, sem felur í sér styrkingu í 

kjölfar ofbeldis (Stjórnarráðið, 2017). 

Samkvæmt valdeflingu eru einstaklingar sérfræðingar í sínu eigin lífi og vita sjálfir 

hvers þeir þarfnast hverju sinni. Valdefling er oftast tengd jaðarhópum sem eiga að fá 

þarfir sínar uppfylltar án mismunar. Hver einstaklingur á að geta sótt allt á eigin vegum 

sem til þarf til að auka lífsgæði sín (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

 Lykilþáttur valdeflingar er að einstaklingar öðlist aukna trú á eigin getu og viðhorfi. 

Valdefling felur í sér vald til að gera og frelsi til athafna. Það snýst um vald til, frekar en 

vald yfir. Valdeflingu hefur verið skipt í eftirfarandi flokka; vitsmunaástand einstaklinga, 

félagslegt ástand einstaklinga og breytt tilfinningaástand einstaklinga. Vitsmunaástand 

einstaklinga snýr að því að þeir geri sér grein fyrir rétti sínum til að hafa áhrif á aðstæður 

sínar og geri sér grein fyrir hæfni sinni. Félagslegt ástand einstaklinga er að þeir hafi kost 

á að hafa áhrif á kringumstæður sínar og breytt tilfinningaástand einstaklinga fylgir 

aukinni trú á eigin getu og að sjá möguleikann á því að hafa stjórn á sjálfum sér og 

aðstæðum sínum. Dæmi um þetta getur verið að konu sem beitt hefur verið ofbeldi séu 

sköpuð tækifæri til að hafa áhrif á kringumstæður sínar (félagslegt ástand). Þá finnur 

konan að skoðanir hennar séu virtar og að hún taki þátt í ákvörðunum 

(vitsmunaástand). Konan fær tilfinningu fyrir viðurkenningu og öðlast aukna trú á eigin 

getu (tilfinningaástand). Hægt er að stuðla að valdeflingu með því að veita 

einstaklingum tækifæri til eflingarinnar og hann valdeflist þannig sjálfur. Mikilvægur 

grunnur að valdeflingu eru jákvæð samskipti, virðing og traust. Þessir þættir ásamt 

jákvæðu viðhorfi annnarra til þess sem efldur er, aukin ábyrgð og að samfélagið komi til 

móts við einstaklinginn styrkja valdeflingu einstaklingsins. Sjáanlegur árangur leiðir til 

enn frekari valdeflingar einstaklingsins (Guðrún Alda Harðardóttir, 2014, 2016).  

2.5 Feðraveldi á landsbyggðinni  

Á sumum dreifbýlissvæðum er ofbeldi í nánum samböndum enn talið verið einkamál. 

Ástæður þess eru meðal annars viðhorfið um einkalíf fjölskyldunnar og niðurlægingin og 

skömmin yfir því að ofbeldi eigi sér stað innan fjölskyldunnar. Erfitt getur reynst að leita 

sér aðstoðar vina eða fagaðila þar sem að íbúar í dreifbýlum þekkjast oft á tíðum betur 

en í þéttbýli og geta feðraveldishugmyndir ýtt undir að konur leiti sér ekki hjálpar 

ofbeldisins vegna (Eastman, Bunch, Williams og Carawan, 2007). Samkvæmt Eastman, 
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Bunch, Williams og Carawan (2007) er meiri krafa á konur á landsbyggðinni að standa 

við hjúskaparheitin sem þær lofuðu eiginmönnum sínum við giftingu og að þær standi 

við hlið þeirra þrátt fyrir ofbeldi þeirra. Feðraveldi á landsbyggðinni ýtir undir 

hugmyndina að konur séu lægra settar en eiginmenn þeirra og að þeim beri að halda 

fjölskyldunni saman sama hvað á gengur. Sumar kvennanna í rannsókninni voru hvattar 

til að vera áfram með eiginmönnum sínum og að leyfa erfiðleikunum að finna sinn 

farveg. Konurnar eru þannig látnar halda að ofbeldi í samböndum sé eðlilegt, að 

karlmenn hafi völdin og að þeir þurfi ekki að taka ábyrgð á gjörðum sínum.  

Strand og Storey (2018) gerðu samaburðarrannsókn á ofbeldi í nánum samböndum 

á landsbyggðinni og í borgum. Samkvæmt rannsókn þeirra á alvarlegra ofbeldi sér stað 

og áhættuþættir eru fleiri á landsbyggðinni en í borgum. Fleiri ofbeldismál voru tilkynnt 

á landsbyggðinni, ofbeldið var alvarlegra og konurnar höfðu búið lengur við ofbeldið 

heldur en samanburðarhópurinn. Þessir munur gæti verið skýrður út frá skorti á 

þjónustu og úrræðum á landsbyggðinni. Til að mynda hafa sumar kvennanna sem búa á 

landsbyggðinni minna aðgengi að þjónustu félagsþjónustu sveitarfélaganna og 

lögreglunnar. Vöntun á heilbrigðisþjónustu og athvörfum geta einnig verið þættir sem 

verða til þess að konur á landsbyggðinni búa við ofbeldi í lengri tíma og ofbeldið er 

alvarlegra þegar þær segja frá því. Vöntun á þjónustu gerir það að verkum að konurnar 

verða að reiða sig á stuðningsnet í kringum sig sem margar hverjar hafa ekki. Takmörkun 

á þjónustu gæti því að hluta útskýrt þennan mun á landsbyggðinni og borgum. 

Niðurstöður Strand og Storey eru ekki í samræmi við niðurstöður rannsóknar Freydísar 

Jónu Freysteinsdóttir (í birtingarferli) um kvenmorð sem fjallað var um í kaflanum „Fyrri 

rannsóknir“. Samkvæmt rannsókninni áttu öll morðin sér stað á höfuðborgarsvæðinu 

eða í kring. Í fimm málanna af ellefu var vitað að gerandi hafði beitt þolanda ofbeldi. Í 

þremur málanna var gerandinn nýbúinn að kynnast þolandanum og þekkti þolandann 

lítið fyrir morðið. Í þremur málanna var ekki vitað hvort ofbeldi hefði áður átt sér stað, 

það gæti stafað af ófullnægjandi upplýsingum í niðurstöðum dómsins eða vegna þess að 

konurnar höfðu ekki sagt neinum frá ofbeldinu.  

2.6 Markmið og rannsóknarspurningar 

Aðalmarkmið rannsóknarinnar í þessari meistararitgerð var að skoða upplifun og reynslu 

kvenna sem hafa orðið fyrir ofbeldi í nánu sambandi af þeirri þjónustu og úrræðum sem 



26 

í boði eru á landsbyggðinni. Skoðað var hvernig verkefnið „Saman gegn ofbeldi“, sem 

felur í sér hvernig lögreglan, félagsþjónustan og félagasamtök hafa haft áhrif á ofbeldi í 

nánum samböndum. Í rannsókninni var einblínt á hlutverk félagsráðgjafa og upplifun 

þolenda á landsbyggðinni af þjónustu svo sem frá félagsráðgjöfum, félagasamtökum og 

lögreglunni.  

Rannsóknarspurningarnar voru: 

1. Hvernig er upplifun og reynsla kvenna sem hafa orðið fyrir ofbeldi í nánu 

sambandi af þeirri þjónustu og úrræðum sem í boði eru á landsbyggðinni?  

2. Hvert er hlutverk félagsráðgjafa í málum kvenna á landsbyggðinni sem hafa 

orðið fyrir ofbeldi í nánu sambandi?  
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3 Aðferð 

Samkvæmt Jonker og Pennink (2010) er aðferðafræði hegðun, hugsun eða atferli, sem 

kallaðar eru rannsóknir (Jonker and Pennink, 2010). Kvale (1996) bendir á að upphaflega 

sé aðferðafræði leiðin að markmiðinu. Til að taka ákvörðun um hvaða aðferð á að nota í 

rannsókn er mikilvægt að vita tilgang og markmið rannsóknarinnar. 

Eigindleg rannsóknaraðferð er aðferð sem leggur áherslu á orð frekar en öflun 

gagna og gagnagreiningu. Eigindlegar aðferðir byggja á orðum frekar en tölum og leggja 

áherslu á að skilja reynslu, gildi, upplifun og trú viðmælenda. Helstu skrefin í 

eigindlegum aðferðum eru að 1) velja rannsóknarspurningu, 2) velja viðeigandi vettvang 

og viðfangsefni, 3) afla viðeigandi gagna, 4) túlka gögnin, 5) vinna í hugtökum og 

kenningum, 5a) tilgreina rannsóknarspurninguna nánar, 5b) afla frekari gagna og 6) 

skrifa niðurstöður (Bryman, 2012).  

Þegar rannsókn er gerð er mikilvægt að lesa sér til um það efni sem þegar er til um 

viðfangsefnið. Ástæðan fyrir því er sú að rannsakandinn þarf að vera meðvitaður um 

hvað hefur þegar verið rannsakað og skrifað um. Rannsakandinn vill vita hvaða hugtök 

og kenningar eru viðeigandi, hvaða aðferðafræði hefur verið notuð, ef það er ósamræmi 

í niðurstöðum annarra rannsókna og ef til staðar eru ósvaraðar rannsóknarspurningar 

(Bryman, 2012). Bryman (2012) mælir með að rannsakendur fari í gegnum fimm stig 

þegar verið er að lesa í gegnum fyrri þekkingu; 1) lesa bækur og greinar tengdar 

rannsóknarspurningunni, 2) glósa á meðan fyrri þekking er lesin, 3) búa til lykilorð sem 

tengjast rannsóknarspurningunni, 4) leita í bókasafni og 5) skoða fyrirsagnir og útdrætti.  

Við gerð þessarar rannsóknar voru eldri rannsóknir og greinar tengdar 

rannsóknarspurningunni og viðfangsefninu lesnar og voru skrefin fimm höfð til 

hliðsjónar. Meirihlutinn lesefnisins eru erlendar rannsóknir og greinar. Markmiðið var að 

finna lesefni ekki eldra en frá árinu 2000 en þó voru gerðar undantekningar ef tilefni 

þótti til. Undantekning var gerð í kaflanum „Fyrri rannsóknir“ þar sem að nokkrar 

íslenskar rannsóknir voru framkvæmdar fyrir árið 2000 en rannsakandinn taldi mikilvægt 

að notast við þær rannsóknir þar sem að fáar íslenskar rannsóknir eru til um 

viðfangsefnið.  
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3.1 Framkvæmd 

Rannsókn þessi er byggð á sex viðtölum sem voru unnin sem eigindleg viðtöl. Í 

eigindlegum rannsóknarviðtölum reynir rannsakandinn að skilja heiminn út frá 

sjónarhorni viðmælandans, sjá heiminn eins og hann og fá að heyra uppplifanir hans. Í 

eigindlegum viðtölum segir viðmælandinn frá sinni sýn á lífið og frá skoðunum sínum 

með eigin orðum. Þegar rannsakendur vilja vita hvernig þátttakendur skilja lífið eru 

eigindleg rannsóknarviðtöl viðeigandi. Viðtölin verða samræður með ákveðinn tilgang 

og uppbyggingu. Viðtölin eru ekki á jafningjagrundvelli þar sem að rannsakandinn 

skilgreinir og stjórnar aðstæðunum. Rannsakandinn kynnir viðfangsefni viðtalsins og 

spyr spurninganna (Kvale, 1996). 

Höfundur nálgaðist viðmælendur í gegnum samfélagsmiðilinn Fésbók (e. Facebook) 

og setti inn stöðuuppfærslu bæði hjá höfundi og inn í hópa (sjá viðauka 1) þar sem 

auglýst var eftir viðmælendum sem hentuðu rannsókninni. Þegar viðmælendur höfðu 

sett sig í samband við rannsakanda fengu þeir kynningarbréf (sjá viðauka 2) send. 

Viðtalsvísir (sjá viðauka 3) var gerður og notaður til leiðsagnar í viðtölunum og voru 

viðtölin tekin upp á síma í þar til gerðu forriti. Viðtölin hófust á því að markmið 

rannsóknarinnar voru kynnt fyrir viðmælendum og fengið var leyfi til að taka upp 

viðtölin. Einnig skrifuðu viðmælendur undir upplýst samþykki (sjá viðauka 4). 

Viðmælendur voru minntir á að þeir gætu hætt þátttöku hvenær sem er á meðan á 

viðtalinu stóð og að upptökum úr viðtölunum yrði eytt eftir hljóðritun og aðeins nýttar 

fyrir þessa tilteknu rannsókn. Afritunum var eytt eftir að rannsókninni lauk.  

3.2 Þátttakendur 

Í þessari eigindlegu rannsókn var notast við markmiðsúrtak (e. purposive sample) þegar 

þátttakendur voru valdir fyrir viðtölin. Markmiðsúrtak er þegar þátttakendur eru valdir 

vegna þess að þeir þykja henta best til að ná markmiðum rannsóknarinnar (Berg, 2001). 

Skilyrðin fyrir þátttakendur voru að þeir þyrftu að vera kvenmenn sem upplifað hefðu 

ofbeldi í nánu sambandi, að hafa búið á landsbyggðinni á meðan á því stóð og vera 18 

ára eða eldri. Ástæðan fyrir vali á þátttakendum er sú að rannsakandinn leitaðist við að 

kanna upplifanir kvenna sem upplifað hafa ofbeldi í nánu sambandi af þeirri þjónustu og 

úrræðum sem í boði eru á landsbyggðinni. Landsbyggðin er skilgreind sem sveitahéröð 

utan bæja og borga, er þá átt við aðrar byggðir Íslands en Reykjavík og nágrannabæi 
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(Mörður Árnason, 2002). Sex konur settu sig í samband við rannsakanda ýmist í gegnum 

skilaboð á Fésbókinni eða með tölvupósti. Konurnar sex voru á aldrinum 26-54 ára. 

Nöfnum og persónugreinanlegum gögnum hefur verið breytt til að koma í veg fyrir að 

svör viðmælenda séu rekjanleg. Allar konurnar urðu fyrir ofbeldi af hendi fyrrverandi 

maka, María var eina sem hafði orðið fyrir ofbeldi af hendi fleiri en einum fyrrverandi 

maka. Þátttakendur rannsóknarinnar voru eftirfarandi:  

• María: Einhleyp og á þrjú börn. Hún varð fyrir ofbeldi af hendi fleiri en einum 

fyrrverandi maka. 

• Sigríður: Einhleyp og á tvö börn. Hún varð fyrir ofbeldi af hendi fyrrverandi 

maka. 

• Guðrún: Í sambúð og á tvö börn. Hún varð fyrir ofbeldi af hendi fyrrverandi 

maka. 

• Ása: Í sambúð og á þrjú börn. Hún varð fyrir ofbeldi af hendi fyrrverandi maka 

• Agnes: Einhleyp og á eitt barn. Hún varð fyrir ofbeldi af hendi fyrrverandi 

maka 

• Kristín: Í sambúð og á tvö börn. Hún varð fyrir ofbeldi af hendi fyrrverandi 

maka 

3.3 Gagnasöfnun 

Viðtölin sex voru hálfstöðluð viðtöl (e. semi-structured). Hálfstöðluð viðtöl eru þegar 

rannsakandi er með viðtalsvísi með fyrirfram ákveðnum spurningum. Viðtalsvísirinn er 

notaður sem leiðarvísir í viðtölunum en rannsakandinn spyr þó einnig annarra spurninga 

(Bryman, 2012). Samkvæmt Kvale (1996) hafa hálfstöðluð viðtöl þemu sem 

spurningarnar þurfa að ná yfir en spurningarnar eru aðeins til viðmiðunar. Í viðtölunum 

er möguleiki á að breyta og bæta við spurningum til að fylgja því sem viðmælandinn 

segir. Gagnasöfnun fór fram á tímabilinu 24. september til 26. október. Tvö viðtalanna 

fóru fram á háskólasvæðinu, eitt í Gerðubergi, tvö heima hjá viðmælendunum og eitt á 

heimili rannsakanda. Viðtölin voru frá 30-75 mínútu löng.  
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Samkvæmt Kvale (1996) þýðir greining að aðgreina eitthvað í minni hluti. Með því 

að greina viðtal er rannsakandinn að segja lesendum sögu viðmælendanna (Kvale, 

1996). Í gagnagreiningu er rannsakandinn með mikið magn gagna sem hann hefur 

safnað og þarf að gera skiljanlegt fyrir öðrum. Í gagnagreiningu eigindlegra gagna eru 

gögnin kóðuð og greind niður í þemu. Eftir að hljóðritun er lokið hefst þemagreining. 

Gögnin eru greind niður í þemu og er það gert með því að kóða viðtölin (Bryman, 2012).  

3.4 Siðferðisleg álitamál  

Bryman (2012) hefur skipt siðferðislegum álitamálum niður í fjóra þætti: 1) mögulegur 

skaði þátttakenda, 2) skortur á upplýstu samþykki, 3) friðhelgi einkalífsins og 4) blekking. 

Fyrsta álitamálið er mögulegur skaði þátttakenda sem getur ýmist verið andlegur skaði, 

aukin streita og/eða skert sjálfsmynd. Til að draga úr líkum á skaða þátttakenda þurfa 

upptökur úr viðtölunum að vera trúnaður á milli viðmælenda og spyrils. Þegar 

niðurstöður eru birtar verður rannsakandi að vera fullviss með það að ekki sé hægt að 

persónugreina viðmælendur og að nöfn þeirra séu ekki birt (Bryman, 2012). Í þessari 

rannsókn var rannsakandinn sá eini sem hlustaði á og hljóðritaði upptökurnar úr 

viðtölunum og voru bæði upptökunum og hljóðritununni eytt. Viðmælendur voru 

upplýstir um þetta bæði í kynningarbréfi sem þeir fengu sent og aftur þegar viðtölin 

voru tekin. Viðmælendum var bent á þjónustu Kvennaathvarfsins og Bjarkarhlíðar þegar 

viðtölin vöktu upp slæmar minningar sem þeir þurftu aðstoð við að vinna úr. Við vinnslu 

verkefnisins voru lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 höfð 

til hliðsjónar.  

Annað álitamálið er skortur á upplýstu samþykki. Rannsakandinn þarf að upplýsa 

viðmælendur sína um hvað felist í þátttöku áður en viðkomandi tekur ákvörðun um að 

taka þátt í rannsókninni (Bryman, 2012). Rannsakandinn setti inn auglýsingu þar sem að 

framkvæmd rannsóknarinnar var útskýrð. Viðmælendur höfðu samband við 

rannsakanda og sendi rannsakandi í kjölfarið kynningarbréf þar sem rannsóknin var 

útskýrð frekar, auk markmiðs hennar og að viðmælendur geti hætt þátttöku hvenær 

sem er. Í upphafi viðtalanna skrifuðu viðmælendur undir upplýst samþykki og þeir voru 

minntir á að þeir gætu hætt þátttöku hvenær sem er eða neitað að svara einstaka 

spurningum.  
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Þriðja álitamálið er friðhelgi einkalífsins. Eins og áður hefur verið nefnt gátu 

viðmælendur neitað að svara einstaka spurningum ef þeim þótti spurningin of 

persónuleg. Jafnvel þó að trúnaður ríki á milli spyrils og viðmælenda vill viðmælandi ekki 

endilega gefa upp persónulega hagi sína eða svara persónulegum spurningum (Bryman, 

2012). Í þessari rannsókn var verið að skoða upplifun kvenna sem beittar hafa verið eða 

beittar eru ofbeldi af þeim úrræðum og þjónustu sem þær hafa fengið. Sumar 

spurninganna voru því persónulegar og þurfti rannsakandinn að vera meðvitaður um 

það.  

Fjórða og síðasta álitamálið er blekking. Blekking er það þegar rannsakandinn kynnir 

rannsókn sína á annan hátt en hún stendur fyrir (Bryman, 2012). Í þessari rannsókn var 

viðmælendum gefnar allar upplýsingar um rannsóknina áður en þeir tóku ákvörðun um 

að taka þátt og rannsókninni var ekki breytt eftir að hún hófst. Viðmælendur höfðu 

einnig kost á að lesa niðurstöðukaflann áður en hann var birtur.  
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4 Niðurstöður  

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar. Við greiningu gagnanna 

komu fram fimm þemu og tvö undirþemu. Fyrsta þemað er þjónusta og úrræði. 

Undirþemu þar eru þjónusta sem viðmælendurnir fengu og þjónusta sem viðmælendur 

telja að þörf sé á. Næsta þema er heilsubrestir. Þriðja þemað er stjórnunarhegðun og 

það fjórða er sjálfsálit. Fimmta og síðasta þemað er hræðsla og ótti. Til að lesandi fái 

betri innsýn í niðurstöður verða þær settar fram með beinum tilvitnunum viðmælenda.  

4.1 Þjónusta og úrræði  

Viðmælendur töldu allir að þörf væri á frekari þjónustu eða úrræðum þar sem þeir 

bjuggu. Viðmælendur höfðu fengið mismikla þjónusta og voru komnir mislangt í átt að 

betri líðan.  

4.1.1 Þjónusta sem viðmælendur fengu  

María sagðist aldrei hafa sótt sér aðstoðar vegna ofbeldisins en að hún fyndi að hún 

hefði þörf á að leita sér aðstoðar. Í þessu samhengi sagði hún:  

[...]ég hef aldrei sótt mér hjálp út af þessu og þó að ég viti að ég þurfi þess[...]Það 

er, ég er ekki búin að vinna úr neinu. En þetta er náttúrlega hlutur sem að ég þarf 

að vinna úr og ætla að gera. En ég ætla að hafa bara samband bara við þær í 

Bjarkarhlíð því að þú veist ég vil gera allt til að vinna, þú veist af því ég er buin að 

vinna svo mikið í sjálfri mér og ég þú veist þarf bara að vinna í þessu líka. Ég finn 

það svo innilega. 

María fór í tvígang í Kvennaathvarfið en fór ekki í nein viðtöl hjá þeim. Var hún í 

athvarfinu í nokkra daga og fór síðan aftur til sambýlismanns síns.  

Aftur á móti hafði Sigríður leitað sér aðstoðar vegna ofbeldisins. Hún fór til 

heimilislæknis til að komast í endurhæfingu hjá Virk. Biðin eftir endurhæfingu var löng 

svo læknirinn bauð henni að fara á námskeið í hugrænni atferlismeðferð á 

heilsugæslunni. Sigríður hélt svo sálfræðimeðferð áfram hjá sálfræðingi námskeiðsins 

eftir að því lauk. Hún var enn með sambýlismanni sínum þegar meðferðin hófst en 

sagði:  
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Sko ég fór í Virk þegar við vorum saman en þau hjálpuðu mér eiginlega bara að 

finna kjarkinn og fara.  

Sigríður var ósátt með að þegar um ofbeldismál væri að ræða væru foreldrar boðaðir 

saman í viðtal hjá barnaverndaryfirvöldum. Hún hafi ekki þorað að segja hvernig staðan í 

þeim aðstæðum væri með ofbeldismanninn viðstaddan: 

Þú veist, það kom sko alveg félagsráðgjafi með lögreglunni og tilkynnti mér að þú 

veist út af því við eigum börn þá verðum við að koma en þú veist. Við vorum látin 

koma saman sko. 

Sigríður talaði um að úrræði og þjónusta í hennar sveitarfélagi væru ekki nógu góð. 

Lögreglan hafi komið inn á heimilið eftir að hafa fengið tilkynningu um ofbeldi. Þar sem 

þau eiga börn saman voru barnaverndaryfirvöld kölluð til. Henni fannst eftirfylgnin ekki 

vera nógu góð og upplifði að barnavernd væri að hafa afskipti einungis barnanna vegna 

en ekki vegna þess að hún væri í hættu.  

Nei, voru ekkert að fylgjast með því. Þau vissu alveg að ég væri í ofbeldissambandi. 

Það var náttúrlega, uhh [...]og þá náttúrlega kom í fyrsta skipti barnaverndarnefnd 

inn í. Þannig að þú veist, það var ekkert fylgst með mér eftir það eða þú veist ekkert 

gert til þess að hjálpa mér í rauninni úr sambandinu 

Ása fékk ekki aðstoð fyrr en eftir að hún átti börnin og upplifði, eins og Sigríður, að það 

væri meira barnanna vegna heldur en að hún væri í hættu. Eftir að lögreglan kom inn á 

heimilið barst tilkynning til barnaverndaryfirvalda. Hún hafi upplifað að ef hún færi ekki 

frá ofbeldismanninum yrðu börnin tekin af henni. Sagði hún í þessu samhengi:  

Já bara, um náttúrlega leið og börn eru komin inn í spilið þá náttúrlega fær maður 

þú veist[barnaverndartilkynningu]...Þá, þá ert þú sjálf búin að skapa hættu fyrir 

barnið þitt og þá náttúrlega[...]Já þú verður eiginlega að annað hvort að velja að 

vera í þessu sambandi eða halda börnunum. 

Ása hafði verið í ofbeldissambandi löngu áður en hún átti börn. Hún leitaði sér aðstoðar 

hjá presti sem gat ekki aðstoðað hana:  

[...]jú ég talaði reyndar við prest upphaflega. Til að fá ráðleggingar hvert ég ætti að 

fara[...]En hann, gat ekkert...[...]Nei, það var þú veist hún bara viðurkenndi að, 

þetta var kona sem var á þessum tíma, hún bara viðurkenndi að hún vissi ekki neitt. 

Gæti ekkert hjálpað mér.  

Ása nefndi þó að félagsráðgjafar sveitarfélagsins hafi verið mikill stuðningur fyrir hana 

eftir að barnaverndartilkynning barst. Hún sagði: 
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Og þær hjálpuðu mér að komast út úr þessu[...]og hérna, já ég fékk stuðning frá 

félagsráðgjafa og þær hjálpuðu mér að komast í aðra íbúð. Selja húsið, komast út úr 

þessu sambandi. Sendu mig svo í hérna, til sálfræðings og í mat. Fór í fjölskyldu...nei 

foreldrahæfnismat[...]Sálfræðiþjónustan, já. Sko ég fékk, ég fékk alla aðstoð, þessa 

aðstoð. Og já svo var ég send í allskonar svona sálfræðidæmi og held ég hafi komið 

til alla vega þriggja sálfræðinga hérna í Reykjavík. Bara brjálað að gera.  

Það sem Ása var ósáttust við var að ofbeldismaðurinn, sem skapaði þær aðstæður sem 

þau hin voru í, þurfti ekki að taka ábyrgð á gjörðum sínum. Í því samhengi sagði hún: 

Málið er að mér fannst hann aldrei, hann slapp alltaf, af hverju var hann ekki 

sendur í sálfræðimeðferð, foreldrahæfnismat[...]Það var eins og ég væri alltaf, það 

var aldrei, hann fékk aldrei skammir. Þú veist, hann var að skapa þetta en ég, af því 

ég [börnin] voru á mínu heimili þá þurfti ég. Hann skapaði málið og ég þurfti, lenti í 

súpunni og svo varð ég að taka mér tak af því að ég var með [börnin]En mér fannst 

hann aldrei þú veist, hann þurfti aldrei að mæta í viðtöl. Hann þurfti aldrei að 

útskýra þessa hegðun eða þú veist. Hann var bara já þú veist alltaf stikkfrí fannst 

mér.  

Agnes nefndi, eins og Ása, að sér hafi þótt undarlegt að það væru engir eftirmálar fyrir 

ofbeldismanninn. Í eitt skiptið var ofbeldið tilkynnt til barnaverndaryfirvalda og fékk hún 

heimsókn frá barnavernd en ekki hann: 

Barnavernd kom inn í þetta af því lögreglan var kölluð til. Það var enginn eftirmáli 

fyrir hann. Sem er náttúrlega fáránlegt. Uhh barnavernd kom heim til mín[...] Af því 

að það var náttúrlega ekki ég sem að beitti neinn ofbeldi, þú veist. Það var ég sem 

var beitt ofbeldi[...].  

Agnes fór sjálf og leitaði sér aðstoðar hjá sálfræðingi þegar hún fann að ofbeldið var 

farið að hafa gífurleg áhrif á hennar daglega líf. Hún sagði:  

[...]Ég fór til sálfræðings þú veist af því ég fékk bara örugglega bara vott af kvíða í 

hvert skipti sem að síminn hringdi til dæmis og ég sá að það var hann[...]Ég þurfti 

aðallega bara að fá verkfæri til þess að þú veist stjórna huganum mínum betur. 

Þurfti líka bara að ná meiri frið eins og bara að geta sofið[...]Þannig að ég fór bara 

að gera æfingar bara þú veist og ennþá í dag nota ég bara sama[...]Af því þetta 

tekur svo mikið frá manni. Af því ég get ekkert breytt þessu[...]ég fór í marga 

sálfræðitíma eftir að ég skildi. Uhh ég gerði ekkert í þessu á meðan ég bjó með 

honum. 

Guðrún leitað sér aðstoðar vegna ofbeldisins hjá Kvennaathvarfinu:  

Sko, ég náttúrlega fór í Kvennaathvarfið. Þær náttúrlega aðstoðuðu mig, ég bara var 

ekkert lengi, ég var alltof stutt þar. En ég pakkaði niður og fór og var hjá þeim í viku 

og þá bara kom svona, ég verð að finna mér íbúð. Ég bara verð að fara standa á 

mínum eigin fótum og allt þetta sko. Þannig að í raun og veru nei ég leitaði mér 
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ekkert aðstoðar eftir þetta og hún stóð svo sem aldrei almennilega í boði heldur 

sko. Að hérna, ég var í sambandi við félagsráðgjafa og hún svona hjálpaði mér við 

það að koma mér í sérstakar húsaleigubætur og gerði mér lífið svona örlítið 

auðveldara sko. En sálfræðiaðstoð eða eitthvað svoleiðis, það hef ég aldrei gert sko.  

Í Kvennaathvarfinu voru Guðrúnu boðin viðtöl en hún var ekki tilbúin að þiggja þau 

svona stuttu eftir sambandsslitin. Hún sagði:  

Þær, þær buðu mér það. Ég var bara ekki tilbúin til þess. Það bara, það var aðallega 

sko svona hópviðtöl og ég var eina íslenska konan inn í Kvennaathvarfinu[...]Já fór 

þarna í hópviðtölin. Eins og ég segi, ég var eina íslenska, íslenska stelpan þannig að 

hópviðtölin voru öll á ensku sko. Svona stuðnings eitthvað. Og ég sat þarna svona 

ung líka með mun eldri konum heldur en ég, ekki á mínu tungumáli og mér fannst 

ég bara ekki geta tjáð mig þarna. Þannig að ég vildi eiginlega bara ekkert vera 

þarna[...]  

Kristín leitaði sér ekki aðstoðar á meðan á ofbeldissambandinu stóð. Eftir að því lauk 

fékk hún aðstoð frá presti. Í kjölfar slyss sem hún lenti í fer hún í endurhæfingu og fer þá 

að vinna frekar með afleiðingar ofbeldisins. Hún nefndi í því samhengi:  

Og þegar ég var búin að burðast með það í einhverja mánuði þá fer ég og tala við 

prest[...]og hún bjargaði mér, eiginlega bara. Hún gaf mér leyfi til þess að vera, hafa 

tilfinningar og leyfi til þess að gráta og leyfi til þess að vera reið við hann og sár við 

hann og þú veist. Allt sem að, allur bagginn sem hann skyldi mig eftir með[...]og 

allar þessar tilfinningar sem hann var búinn að þú veist búa til í mér. En hún 

eiginlega svona bjargaði mér þessi kona[...]þegar að við erum ný hætt saman þá 

lendi ég í slysi[..]eftir sambandið þá vann ég ekkert í því. Í kjölfarið á því fer ég í 

endurhæfingu og þar í rauninni fer ég svolítið að vinna í mér mikið meira.  

Ljóst er að viðmælendur rannsóknarinnar fengu mismikla þjónustu. Tveir viðmælendur 

fengu þjónustu í kjölfar barnaverndartilkynninga og fjórir viðmælendur leituðu sér sjálfir 

aðstoðar. Viðmælendurnir höfðu unnið mismikið með afleiðingar ofbeldisins og voru 

komnir mislangt í bataferlinu.  

4.1.2 Þjónusta sem viðmælendur telja að þörf sé á 

María nefndi að hún hafi ekki vitað hvaða þjónusta væri í boði. Hún sagði:  

Ég veit ekki einu sinni hvað er í boði.  

María hefði viljað fá úrræði þar sem að konur hittast og deila reynslu sinni:  

Sko ég mundi bara alveg eins og bara í AA, þú veist bara fá að hlusta á aðra og...sem 

hafa orðið fyrir því sama eða svipað. Þú veist ofbeldi[...]Og hérna, það er bara að 

vera í hóp og deila reynslu sinni, þú veist þetta hjálpar svo mikið. Það er 
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sameiginleg reynsla þó hún sé ekki akkurat eins. Og bara þú veist, já bara aðeins að 

stappa í mann stálinu, þú veist. Peppa hvort annað upp. Það skiptir rosa...allavega 

finnst mér það[...] 

Kristín taldi eins og María að úrræði þar sem konur hittast henti fyrir þolendur. Sagði 

hún í því samhengi: 

Ég hefði viljað fá sjálfstyrkingarnámskeið fyrr. Líka bara úrræði fyrir konur sem hafa 

lent í þessu hittast og mætast. Að sjá að þú ert ekki ein í þessum aðstæðum. Þú sért 

með einhvern stað, svona griðarstað sem þú getur leitað til og það eru fleiri í sömu 

aðstæðum að koma[...]Og líka bara að það sé auðvelt aðgengi að einhvers konar 

ráðgjöf[...]Það þurfa að vera úrræði þar sem að konur geta bara gengið beint í 

viðtöl. Þær þurfi ekki að bíða í einhverri hræðslu eftir því hvað þær geta gert. Ég 

held að úrræðin sem að ég myndi vilja sjá er einhvers konar inngrip þarna inn á milli 

fyrir konur til þess að ræða við og vera þá með einhvern. Er ekki hægt að hafa 

sponsor fyrir þessar konur. Í einhvers konar svona viðbragðsteymi sem að tekur við 

ef að það er eitthvað. Og þá er líka bein samskipti á milli barnaverndar, á milli þessa 

ráðgjafateymis og lögreglunnar. 

Kristín nefndi einnig að öryggishnappur fyrir konur í þessum aðstæðum myndi hjálpa: 

Eins og konur sem eiga langa, hafa átt ofbeldissögu með eitthverjum manni eða 

öfugt, af hverju er ekki öryggishnappur? Af hverju fá ekki konur öryggishnapp sem 

að eru í svona stöðu? það er svo mikið sem hægt er að leysa þú veist bara til þess 

að leyfa manneskjunni að finnast smá örugg. Þú veist ég er með...það er bara 

sorglegt að þetta þurfi að fara svona langt. Þarf einhver að deyja til þess að þið áttið 

ykkur á því að það er alvarleg hætta þarna á ferð? 

Kristín talaði jafnframt um að það sé mikilvægt að vinna í sjálfum sér: 

Það sannar svo mikið fyrir manni hvað það er mikilvægt að vinna í sér eftir svona, 

þú veist af því að í dag myndi ég alveg „feisa“ hann skiluru. Það eru svo margar sem 

að myndu loka sig af af því að þær vinna ekki í því[...]  

Agnes taldi einnig eins og Kristín að það sé mikilvægt að vinna í sjálfum sér og lagði 

áherslu á að nauðsynlegt sé að konur fái aðstoð sem fyrst og nefndi í því samhengi 

snemmtæka íhlutun:  

Ef ég hefði farið á [sveitarfélag] þá hefði ég þurft að fara til sálfræðings mikið fyrr. 

Mikið fyrr sko. Þá hefði ég náttúrlega líka losnað mikið fyrr. Held ég sko. En svo 

náttúrlega bara að hafa farið hér, ég byrjaði bara að fara þremur mánuðum eftir að 

ég skildi[...]Þú veist ef ég væri ennþá að burðast með þetta sex árum seinna og 

aldrei gert neitt í mínum málum þá væri ég náttúrlega ekki þar sem ég er núna. Og 

fyrir vikið er ég góður samfélagsþegn, ég borga skatta og er í vinnu og með barn í 

skóla. En ef við gerum ekkert þá endar fólk bara eins og það er að enda. Alltof mikið 

álag, hætta að vinna, vefjagigt, sállíkamleg einkenni, þú veist eins og bara var hjá 

sjálfri mér[...]  
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Agnes hefði viljað hafa stað þar sem hefði verið tekið á móti henni á þeim stað sem hún 

var:  

Ömm ætli það hefði ekki verið best að fá einhvern sem hefði tekið á móti mér á 

þeim stað sem ég var þar sem ég var ekki tilbúin og hjálpa mér svona rólega að átta 

mig á því að þetta var ekki í lagi. Það hefði þá líklegast verið ef ég hefði farið í Aflið. 

Það eru sálfræðingar að vinna þar og svo náttúrlega kirkjan. Hún er náttúrlega mjög 

öflug þarna hún Hildur Eir[...]Þannig að ég hugsa að það sem hefði komið mér best 

hefði, ef ég hefði farið bara, hefði bara farið eins og ég var búin að hugsa mér oft að 

fara bara til sálfræðings af því mér vantaði eitthvern til að tala við. Þú veist, af því 

það er líka erfitt að viðurkenna fyrir sjálfum sér og það var líka eitt sem ég vann 

mikið með. Þegar ég var skilin, ég átti mjög erfitt með það að ég hefði lent í þessu.  

Agnes var skikkuð í sáttameðferð hjá sýslumanni til að koma á umgengni við barn þeirra: 

[...]Náttúrlega fór í sáttameðferð til sýslumanns og hann náttúrlega startaði því og 

ég fór náttúrlega bara með lögfræðing[...]Hann kom ekki með lögfræðing. Og hún 

sýndi bara sáttamanninum hjá sýslumanni skýrsluna um ofbeldið og benti bara á að 

þangað tli hann kæmi með eitthverjar nótur frá læknum að hann hefði leitað sér 

eitthverjar hjálpar þá væri ég bara í fullum rétti að meina umgengni[...].  

Sigríður var ósátt við meðferð málsins eftir að hún og maki hennar slitu samvistum. Að 

mati Sigríðar töluðu kerfin ekki næginlega vel saman. Var hún til dæmis skikkuð eins og 

Agnes í sáttameðferð stuttu eftir sambandsslit. Í því samhengi sagði hún: 

En það er alveg ýmislegt sem að mætti laga, til dæmis hjá sýslumanninum. Þar er 

maður skikkaður til þess að sitja inni með honum í hérna svona sáttameðferð. Og 

við vorum skikkuð tvisvar sinnum og seinna skiptið þá horfði manneskjan á hann 

drulla yfir mig og sagði ekkert, gerði ekki neitt. Það endaði með því að ég stóð bara 

upp og fór. Þú veist ég fékk bara ofsakvíðakast þarna inni, gat bara ekkert verið 

þarna[...]Mér finnst þetta bara ekki, þú veist þau tala ekkert saman eins og 

sýslumaðurinn og barnaverndarnefndin og þú veist allt þetta kerfi. Mér finnst það 

ekki tala nógu vel saman. Benda alltaf á bara hvorn annan.  

Sigríður hefði viljað fá aðstoð við að fara frá ofbeldismanninum og fá upplýsingar um að 

hún fengi stuðning frá kerfinu:  

Sko, [dæsir] mér finnst sko bara svona af eigin reynslu, það var mörgum sinnum 

sem mig langaði að fara en þorði því ekki. Mér finnst það, við fengum sko...sem 

sagt að fara til svona fjölskylduráðgjafa sem að vísaði okkur svo bara frá af því að 

hann vildi ekki vinna með. Mér finnst eins og til dæmis, þú veist, það er alveg 

frábært að fá þú veist ráðgjafa en þótt að hann vilji ekki vinna með þá ætti það ekki 

þú veist að loka hurðinni á okkur. Frekar að svona hjálpa okkur að sjá að það er 

alveg leið út úr þessu. Þannig að mér finnst eins og það eigi að vera svona eftirfylgni 

einmitt. Ég veit það ekki, þú veist þetta er alveg þannig að það er enginn sem getur 

sagt þér að fara, það bara, maður þarf að sjá það sjálfur. Hjá sér, að þora. En maður 
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þarf líka að finna það að það sé stuðningur, þú veist já, frá kerfinu og svoleiðis. Ég 

veit að ég þorði ekki að fara út af því að hann var alltaf að hóta því að hann myndi 

taka börnin af mér ef ég myndi fara frá honum. Það svona hélt mér þarna. Svo líka 

fjárhagslega. Hann náttúrlega tók alltaf allan peninginn minn.  

Sigríður myndi vilja sjá kerfið koma meira til móts við þær konur sem verða fyrir ofbeldi 

af hendi maka:  

Já. Ég veit ekki alveg hvað væri þú veist, best en að, þú veist að það sé ekki erfitt að 

komast að til dæmis hjá sálfræðingi eða...bara að kerfið hjálpi þér. Bara eins og í 

dómsmálinu þá var honum boðið þú veist að hérna að fara í eitthver úrræði en mér 

var ekki boðið neitt. Hann þáði það ekki út af því að hann sagðist ekki þurfa þess. 

Það er náttúrlega bara ég sem er svona geðveik sko. En það var ekkert boðið að til 

dæmis að borga sálfræðinginn sem ég er hjá nú þegar eða eitthvað[...].  

Sigríður hefði viljað fá upplýsingar um þau úrræði og þjónustu sem stæðu henni til boða: 

[...]Það er oft ekki sagt hvað maður hefur rétt á. Þú veist út af því að maður veit það 

ekkert. Það er alveg þannig sko. Líka bara eins og barnaverndarnefnd náttúrlega 

kom þarna inn þrisvar sinnum til okkar, þú veist inn í mál hjá okkur og þar höfðu 

þau til dæmis getað sagt að ég hef rétt á einhverju en það er ekkert sagt manni 

neitt[...]Ég, ég veit það ekki, mér fannst ég vera ótrúlega heppin að komast inn hjá 

þessum sálfræðingi. Það eiginlega bara bjargaði lífi mínu sko. Algjörlega. Þannig 

að... 

Sigríður hafði nokkrum sinnum farið til læknis vegna ofbeldisins, sem hún taldi lítið hafa 

hjálpað. Í því samhengi sagði hún:  

Já, það er alveg en það sem mér finnst mest leiðinlegt er að þú veist ég hef rætt 

þetta við marga lækna, bara á meðan við vorum saman. Við vorum saman í sjö ár 

og bara strax frá því ég var ólétt[...]hann...það var samt aldrei gert neitt með það. 

Það var alveg eitt skipti sem að ég uhh reyndi sem sagt sjálfsvíg því að bara ég hélt 

að það væri bara eina leiðin frá honum. Og hann náttúrlega vildi ekki að einhver 

myndi komast að því að það væri honum að kenna þannig að hann keyrði mig fullur 

upp á heilsugæslu og læknirinn þar, þú veist ég sagði lækninum þar frá öllu. Mér 

finnst hann hafa brugðist svo hræðilega mikið af því hann hvorki skráði þetta né 

tilkynnti til lögreglu vitandi að hann keyrði fullur með mig. Og gerði ekkert í því að, 

þú veist ég var að reyna fremja sjálfsmorð út af því að hann var að beita mig 

ofbeldi[...] 

Guðrún var, eins og Sigríður, ósátt með að fagfólk vissi af ofbeldinu án þess að veita 

aðstoð. Bæði læknirinn og félagsráðgjafinn hennar vissu af ofbeldinu en gerðu lítið til að 

aðstoða hana. Hún sagði: 

[...]Þau náttúrlega í raun og veru vissu af ofbeldinu ótrúlega lengi þarna í...af því ég 

náttúrlega var í sambandi við félagsráðgjafa svo lengi. Sko bæði læknirinn minn 
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og[...] félagsráðgjafinn vissu alveg af ofbeldinu. Í raun og veru löngu áður en ég segi 

þeim það. Af því að hann hafði brotið [bein] og og hérna svo hafði hann brákað mig 

eftir það og svo náttúrlega marin og eitthvað skiluru. Og ég skil stundum ekki af 

hverju að ég var ekki svona confrontuð og hérna bara, hvað ertu að gera og af 

hverju læturu þetta gerast og við höfum....það vantaði svona, við getum gert þetta 

fyrir þig. Þú þarft ekki að búa við þetta og hérna, og það er svo margt í boði sko. En, 

sem er ekkert margt í boði en þetta er í boði skiluru. En í raun og veru sko, 

sveitarfélagið mitt hafði ekkert rosalega mikið að bjóða mér sko. Ég þurfti 

náttúrlega að fara til Reykjavíkur til þess að hlaupa í burtu sko[...]Og hérna, svo líka 

í raun og veru að þá mátti alveg, þú veist kannski ekki sálfræðiaðstoð eða eitthvað, 

að bjóða mér í viðtöl bara reglulega og hjálpa manni að vinna úr sko.  

Guðrún hefði viljað fá að vita hvaða úrræði stæðu henni til boða:  

Ég hefði viljað fá að vita bara hvað mér stæði í boði. Og náttúrlega, það hefði aldrei 

virkað á sínum tíma að segja mér bara, farðu út úr sambandinu, þú ferð þangað eða 

eitthvað. En það er allt í lagi að vita af því. Allt í lagi að vita af því að 

Kvennaathvarfið sé til, allt í lagi að vita af því bara að ég fái stuðninginn ef að hérna, 

ég tek þessa ákvörðun að fara. Og hérna, æji af því maður sat svo oft sko og hugsaði 

sko, ég fer og ég hef ekkert[...]ég vissi ekki að ég gæti farið á þennan almenna 

leigumarkað og fengið auka húsaleigubætur fyrr en að, fyrr en ég í raun og veru fer.  

Guðrún fékk úthlutað félagslegri íbúð áður en hún kynntist ofbeldismanninum en eftir 

að hún fór í Kvennaathvarfið til Reykjavíkur varð hann eftir í íbúðinni en hún fór á 

almennan leigumarkað. Í því samhengi sagði hún: 

Svo var ég í félagslegri íbúð, þegar ég kem til baka að þá situr hann, af því ég hljóp 

út úr íbúðinni. Þá situr hann með félagslegu íbúðina okkar. Og hann býr í henni 

alveg ótrúlega lengi og á meðan ég fer á almennan leigumarkað og fer aftur á 

biðlista með börnin á meðan hann er bara einhver einstaklingur sem að er með 

vinnu og allan pakkann sko. Þannig að, þú veist það vantar svona já, æji ég veit það 

ekki. Ég hafði alveg stuðning en, eftir þetta en mér fannst svona eins og þetta, 

einhvern veginn bara, mér fannst þetta bara svo fáránlegt að ég þurfti að yfirgefa 

heimilið mitt sem að þau höfðu úthlutað mér en þú veist maðurinn sem að þú veist 

gerði mig heimilislausa situr uppi með íbúð og öryggi en ekki ég. Og börnin mín og 

eitthvað[...] 

Það hentaði Guðrúnu betur að fara til Reykjavíkur að sækja sér aðstoð þar sem hennar 

heimabær er lítill og henni fannst hún öruggari í Reykjavík:  

Mér fannst betra að fara til Reykjavíkur. Ég hljóp líka bara frá mínum[...] ég hefði 

ekki viljað fara í Kvennaathvarfið [í sveitarfélaginu]. Af því að þetta er eins og að 

vera í Kvennaathvarfinu hérna ég gat farið út í mannþrönginn og verið örugg þó ég 

væri úti með barnið mitt á leikvelli og eitthvað þess háttar. [Sveitarfélagið] er bara 

svo lítill staður að hérna, að ég hefði bara verið innilokuð í fangelsi, ég hefði ekkert 

þorað út af því að hérna, ég yrði fundin. Og svona, hús sem að bara konur myndu 

búa í og eitthvað þess háttar það yrði svo fljótt spottað.  
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Ása er ekki á sama máli og Guðrún. Hún hefði viljað hafa athvarfið í sínu sveitarfélagi. 

Það sem gæti þó útskýrt muninn á viðhorfi þeirra er að Ása var með börn á skólaaldri og 

vildi ekki taka þau úr skólanum en Guðrún var með ungabörn. Í því samhengi sagði Ása:  

Sem vantaði. Ég fann mikið fyrir því að það vantaði að ég kæmist að heiman, þú 

veist þó náttúrlega þetta var mitt heimili þarna, hann náttúrlega kom inn á heimilið, 

var aldrei skráður inn á heimilið, þá fannst mér ég þurfa nokkrum sinnum að flýja út 

og ég hafði ekkert að fara sko. Af því að ég varð að, hann vissi af mér í þessu húsi 

þannig að[...]Ég hefði viljað komast í eitthvað annað húsnæði[...]þar sem maður 

hefði bara getað farið og...mér datt oft í hug bara að sofa í bílnum. Fara bara 

eitthvað út í móa og leggja bílnum og sofa. Vera bara út af fyrir mig. Þú veist.  

Einnig nefndi Ása að hún hefði viljað fá áfallahjálp í kjölfar ofbeldisins og að það mætti 

bæta aðstoðina fyrir fólk sem á ekki börn saman þar sem að í hennar tilviki fylgdi 

aðstoðin barneignum.  

Viðmælendur nefndu að það hefði enginn getað sagt þeim að fara frá 

ofbeldismanninum en að það hefði hjálpað þeim að vita að þeir fengju stuðning frá 

kerfinu og að þeir vissu hvaða úrræði stæði þeim til boða ef þeir tækju ákvörðun um að 

fara.  

4.2 Heilsubrestir  

Allir viðmælendur fundu fyrir andlegum og/eða líkamlegum heilsubrestum í kjölfar 

ofbeldisins. Einnig nefndu allir viðmælendur að gerandi þeirra hafi verið andlega veikur 

þó að greiningar lægju ekki fyrir. Ástæðuna fyrir því að greiningar lágu ekki fyrir töldu 

viðmælendur vera að gerendurnir sjálfir töldu sig ekki vera veika eða þurfa á aðstoð að 

halda.  

Samkvæmt Maríu fann fjölskylda hennar mikinn mun á henni eftir að hún sleit 

sambandi við ofbeldismanninn. María greindi frá sinni upplifun með eftirfarandi hætti: 

[...]Ég var bara það mikið veik af þunglyndi. Já og allir, allir í minni fjölskyldu....það 

þú veist, María er komin aftur[...].  

Sigríður sagði í þessu samhengi: 

[...]Ég þurfti að hætta að vinna bara út af vanlíðan og svoleiðis. Bara fékk sem sagt 

ofsakvíða, bara út frá í rauninni ofbeldinu. Bara alltof mikið, eða þú veist þetta er 

eiginlega bara áfallastreita sem varð að ofsakvíða. Og ég sem sagt fór í Virk og var 

bara að útskrifast núna[...].  
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Sigríður taldi það eina í stöðunni á þessum tíma vera að taka eigið líf:  

[...]Það var alveg eitt skipti sem að ég uhh reyndi sem sagt sjálfsvíg því að bara ég 

hélt að það væri bara eina leiðin frá honum[...].  

Guðrún leitaði sér ekki aðstoðar í kjölfar ofbeldisins, sem varð til þess að hún missti 

tökin síðar meir:  

[...]það þurfti örlítið að hlúa að andlegu hliðinni[...]Þá bara þurfti eitt lítið áfall til 

þess ég missti allt lífið mitt út úr höndunum sko. Að hérna, af því það vantaði bara 

svona einhvern grunn, þú veist ég var búin að mála á mig grímu. Ég var ógeðslega 

sterk og ofboðslega stolt af mér að hafa byggt mér upp heimili og búin að losa mig 

undan hérna hvað ætla ég mér að segja, vera með aðstoð alls staðar frá og eitthvað 

þess háttar en ég hefði bara þurft á því lengur að halda[...].  

Guðrún bætti við og sagði: 

[...]ég var bara ógeðslega þunglynd[...]Og, ég held samt sko ef að, ef ég hefði verið 

bara betur undirbúin í að fara út í lífið þá hefði bara fengið hjálp og verið kannski í 

reglulegum viðtölum eða einhverri eftirfylgni þá hefði ég ekki tekið þetta 

bakslag[...]. 

Ása nefndi að eftir ofbeldið hafi hún verið brotin og haft þörf fyrir áfallahjálp. Hún sagði:  

Já maður, þú veist, maður maður er alveg brotin sál þú veist lengi á eftir. Maður er 

ekkert[...]Allt í lagi, ég hefði getað, hefði alveg þegið áfallahjálp eða þú veist 

einhvern þú veist. Maður er alveg brotin.  

Agnes fann meira fyrir líkamlegum einkennum sem komu í kjölfar andlega álagsins sem 

fylgdi ofbeldinu: 

[...]undir lokin þá var ég orðin svo veik. Sko líkamlega veik, ég var alltaf veik. Ég er 

rosalega sterk andlega, bara þú veist, rosalega. En alltaf þegar það er mikið andlegt 

álag þá verð ég líkamlega veik sko. Þú veist það birtist út þannig hjá mér. Og þegar 

að eins og núna þegar að ég hef ekki fengið hita í þrjú ár. Þú veist ég er bara aldrei 

veik og andlega hliðin náttúrlega eftir því, þú veist góð. Það er ekkert að mér. En ég 

var endalaust með lungabólgur, var alltaf með lungnabólgu og það er svona mitt 

helsta. En þarna mátti ég ekki fá kvef og þá var ég komin með lungabólgu. Það var 

bara enginn mótstaða. Ég var alltaf með einhvern hita, ég var með endalausan 

höfuðverk, svaf rosalega illa. Þú veist bara allt þetta.  

Ofbeldið hafði þó einnig áhrif á andlega líðan og voru dæmi um að sjálfsásakanir kæmu 

fram meðal þátttakenda. Agnes átti til að mynda í erfiðleikum með að vera ein með 

sjálfri sér: 
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Þú veist ég var hætt að geta farið í spinning sem ég elskaði af því að þá var ég ein 

með sjálfri mér og ég bara, það var bara allt sem að hefði gerst var bara á repeat, 

hvað ég hefði getað gert öðruvísi, af hverju fór ég ekki fyrr og allskonar svona sem 

að bara. Þú veist það var bara enginn friður. Þú veist ég gat hvergi verið, ef ég var 

ekki bara á fullu og bara á yfirsnúning í lífinu þú veist, þá bara byrjaði bara af hverju 

léstu hann gera þetta[...] 

Kristín talaði um að hún hafi verið orðin mjög andlega veik eftir að sambandi hennar við 

ofbeldismanninn lauk:  

Neikvæðnin, hann var búinn að draga úr mér alla lífsorku, hann var búinn að 

skemma þessa lífglöðu manneskju sem ég var alltaf. Hann var búinn að búa til í mér 

alls konar afbrýðissemi, uu óöryggi þú veist og ég var svo reið við hann fyrir að hafa 

gert þetta. Þannig að það var í rauninni rosa mikið svona, ég var eiginlega bara 

soldið eins og puppet þú veist. Ég bara svona gekk á bara súrefninu, þú veist ég var 

algjörlega ótengd. Skiluru, af því að eftir að við hættum saman var hann náttúrlega 

búinn að brjóta mig niður rosalega[...]. 

Eins og fram kemur á tilvitnunum hér að ofan er ljóst að ofbeldið hafði gríðarleg áhrif á 

andlega og líkamlega heilsu viðmælendanna.  

4.3 Stjórnun 

Allar konurnar nefndu að ofbeldismennirnir hefðu reynt að stjórna þeim og hefðu unnið 

að því að gera þær ósjálfstæðar og einangraðar. María sagði í þessu samhengi:  

Og þú veist við vorum alltaf bara tvö[...]Ég var bara fangi á eigin heimili því að hann 

fylgdist með öllu sem ég gerði og ef ég fór eitthvað að þá bara já, ég átti að vera 

komin heim klukkan þetta og þetta haa. 

María nefndi einnig að fólk hafi verið hissa á henni að fara aftur til hans eftir 

sambandsslit:  

Nei bara ég, ég vildi ekki að hann færi frá mér. Þetta var eina öryggið sem ég 

hafði[...]Fólk hugsar, af hverju fer hún alltaf til baka. Já. Það er ekki svona einfalt. Já 

af hverju þurfti ég að fara út af heimilinu? Það var hann. En mér fannst á öllum 

þessum árum bara þetta vera mitt öryggi. 

Sambýlismaður Sigríðar stjórnaði henni og notaði börn þeirra ítrekað til þess. Varðandi 

það sagði hún: 

Þetta er bara eins og hann sagði, sagði alltaf á hverjum degi að hérna ef ég myndi 

voga mér að fara frá honum þá myndi hann sjá til þess að líf mitt yrði miklu verra án 

hans heldur en með honum. Ég held þetta sé bara hans tæki og tól til þess að halda 

áfram að stjórna mér. Þú veist, hann veit að hann getur sært mig með börnunum. 

Svo líka fjárhagslega. Hann náttúrlega tók alltaf allan peninginn minn.  
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Í eitt skiptið reyndi hún að fara frá honum en gat það ekki þar sem að hann var með alla 

peningana þeirra: 

[...]þá reyndi ég að fara frá honum og ég náttúrlega var ekki með neinn pening, 

þetta var í lok mánaðarins, hann var með allan peninginn og ég fer þarna og bið um 

fjárhagsaðstoð út mánuðinn og mér var neitað út af því að við værum ennþá skráð í 

sambúð, við værum ekki búin að ganga frá því. 

Guðrún var orðin mjög einangruð þegar hún fór frá sambýlismanni sínum. Hann hafði 

stjórnað því hverja hún hitti og hafði samband við. Í þessu samhengi sagði hún: 

Þegar ég hérna, þegar ég var að fara frá honum þá átti ég ekki orðið eftir vini. Við 

vorum búin að vera saman í hérna, uhh fimm eða sex ár og hérna, ég var bara hætt 

að mega tala við fólk og ég var farin að útiloka mig og eina manneskjan sem ég 

talaði við var mamma sko og börnin mín.  

Ása upplifði mikla stjórnunarhegðun af hendi sambýlismanns síns og stóð það enn yfir 

þegar viðtalið við hana fór fram, þó svo að þau hefðu verið búin að slíta sambandi sínu. 

Hún kvað hann koma ítrekað inn á heimili hennar til að skipta sér af og stjórna:  

Já eða svona afskiptasemi og stjórnun og finna að. En eins og ég segi, ég kæri hann 

bara og þú veist. Reyndar er ég að hugsa um að flytja[...]núna bara út af þessu sko. 

Vona bara að ég fá frið þar sem ég fer. 

Eins og kom fram hér að ofan var afskiptasemi fyrrverandi maka hennar það íþyngjandi 

að hún hefur íhugað að flytja úr sveitarfélaginu. Agnes talaði um að sambýlismaður 

hennar hefði, fljótlega eftir að þau byrjuðu saman, farið að stjórna henni. Hann hafi 

reynt að halda því áfram eftir að þau hættu saman. Hún sagði í því samhengi:  

Já hann er alltaf að reyna að stjórna mér sko og og hann náttúrlega gerði það í 

mörg ár sem er alltaf mjög skrítið af því að það stjórnar mér enginn. Hann bara, ég 

var svo ung þegar að ég byrja með honum. Ég var bara 18 ára og hann var bara, 

hann náði bara svo fljótt þú veist öllum taumunum á mér. Og ég bara sá það ekki 

fyrr en svo seint. Þá var svo erfitt að spyrna til baka. Þannig að... en í dag stjórnar 

hann engu sko. 

Agnes nefndi að hún væri upptekin af því að vera sjálfstæð eftir að hún hætti með 

ofbeldismanninum. Þegar hún hittir aðra karlmenn passar hún upp á þetta:  

Ég er búin að vera upptekin af því að vera sjálfstæð. Ég sagði við hann ég ætla ekki 

að missa sjálfstæði mitt. Ég er alltaf með varann á þegar ég er að hitta einhvern. Ég 

er að reyna njóta, ég þarf ekki að vera hrædd.  
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Kristín nefndi að konur sem búa með ofbeldismönnum vilji ekki endilega vera með þeim. 

Þær séu orðnar háðar mönnunum og trúa því að sambandið lagist. Hún sagði í þessu 

samhengi:  

já algjörlega. En það eru samt svo margar konur sem að vilja ekkert vera með 

þessum mönnum. Þær vilja ekki, vonin og trúin er það sem ýtir þeim áfram í að fara 

aftur. Um að þetta verði betra og að hann lagist og allt þetta. 

Samkvæmt viðmælendunum höfðu ofbeldismennirnir mikil tök á þeim og notuðu þeir 

stjórnunarhegðun til þess að hafa vald yfir þeim. 

4.4 Sjálfsálit 

Allir viðmælendur nefndu að sjálfsvirðing og sjálfstraust hafi minnkað eftir að ofbeldið 

hófst. Einnig fundu þeir fyrir skömm og þurfti lítið til að þeir fyndu fyrir 

höfnunartilfinningu. Töluðu allir viðmælendur um að þeim fyndist ofbeldið vera þeim að 

kenna, að ofbeldismaðurinn hafi innprentað það í þá. Ástæðan fyrir því að fjallað verður 

um skömm og höfnun í þessum kafla er sú að viðmælendurnir töluðu um að þessar tvær 

tilfinningar hefðu fylgt minnkandi sjálfsvirðingu og sjálfstrausti.  

María talaði um að andlega ofbeldið hafi verið verst þar sem það sé lengur að gróa 

en það líkamlega. Hún talaði um að ofbeldið hefði farið með sjálfsvirðingu hennar og að 

það sé það sem hún þurfi hvað mest að vinna með í dag. Einnig nefndi hún að hún sé 

mjög háð samþykki annarra og að hún fái oft höfnunartilfinningu. Hún sagði:  

[...]Já, ég er ógeðslega háð samþykki annarra í dag, ennþá. Ég vil öllum vel og hérna, 

ég bara þú veist...ég er bara svo rugluð að hérna ef að fólk segir ekki bara María 

mín að þá bara hérna, þá finnst mér ég ekki samþykkt[...]Ég fæ svona 

höfnunartilfinningu[...]Ég er alltaf hrædd við höfnun, á hverjum einasta degi. Því að 

þetta er náttúrlega ekkert annað en höfnun. Bæði það að maðurinn skildi við mig 

og svo að leyfa öðrum að berja sig...illa[...]Og þetta [ofbeldið] fer alveg með 

sjálfsvirðinguna, hún er bara engin.  

María talaði einnig um þessa miklu skömm sem fylgir ofbeldinu: 

[...]Það var hrikaleg skömm. Mikla skömm, já þetta er...Þetta er mikil 

niðurlæging[...]Og skömmin bara, hún bara var þarna ennþá því að þú veist ég gekk 

ekki bein í baki eða með höfuðið upprétt[...] Þetta er náttúrlega skömm. Þú veist 

maður upplifir sig þannig að maður leyfi öðrum að berja sig. Annarri manneskju að 

berja sig. Það, þú veist, það er bara ekki þannig[...]Þú veist það var, þegar ég var að 

segja einhverjum frá þessu að þá var sagt við mig sko, þú átt ekki að skammast þín! 

Það er hann, það voru allir að hugsa um hvernig hann hagaði sér ekki þú en ég sá 
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þetta ekki þannig. Skömmin var mín, mig langaði að fara niður úr gólfinu. Það voru 

ótal svona skipti.  

María talaði jafnframt um að henni hafi fundist ofbeldið vera sér að kenna og að 

ofbeldismennirnir hefðu sannfært hana um að ofbeldið væri henni að kenna:  

Já örugglega. En ég...sko ég náttúrlega bara veit það að, að hérna ofbeldið á aldrei 

rétt á sér, aldrei. Sama hvað[...]Já. En ég fékk oft þessa tilfinningu að þetta væri mér 

að kenna. Ég væri svo ómöguleg. Ég væri vonlaus. Enda líka var ég komin á þann 

stað að ég missti áhugann á öllu. Mhh 

Sigríður talaði um að ofbeldismaðurinn hefði brotið niður sjálfstraust hennar og að hún 

hafi kennt sjálfri sér um ofbeldið. Verst fannst henni þegar aðrir efuðust um að ofbeldið 

væri honum að kenna:  

[...]Mér finnst bara ekki koma vel fram við mann eða þú veist bara eins og í 

dómsmálinu þá var ég spurð, helduru að hann mundi beita aðrar konur ofbeldi, 

heldur að hann sé ekki bara, heldur að þetta sért ekki bara þú? Svona eins og þetta 

væri mér að kenna[...]Ég, ég einmitt var bara kjaftstopp þarna sko. Ég bara, eða þú 

veist það var svona, ég fékk, út af því að ég er náttúrlega búin að vera berja sjálfa 

mig svo mikið þú veist að þetta sé mér að kenna. Svo er ég búin að vera reyna [að] 

vinna í því að þú veist þetta er ekki mér að kenna, þetta er ekki mér að kenna. En 

svo kemur dómari og segir þú veist en helduru að þetta sé ekki samt bara þér að 

kenna eða þú veist. Það er soldið, það er soldið skrítið. Mér finnst það ekki allt í lagi.  

Guðrún talaði um að dregið hefði úr sjálfstrausti hennar eftir að ofbeldið hófst:  

Ég get, og maður þú veist af því það er búið að stimpla í mann sko að maður væri 

svo mikill aumingi og gæti ekki sinnt sjálfum sér og eitthvað skiluru. Að hérna, og 

maður trúði því svo innilega og maður svona, þú veist eins og ég segi maður... 

Hún nefndi að sér hefði þótt erfitt að hringja á lögregluna þar sem því fylgdi skömm og 

með því þyrfti hún að játa fyrir sjálfri sér að hún væri í ofbeldissambandi: 

Bara, ég þurfti bara að hafa samband við hana en það var svo erfitt alltaf, þetta var 

svona síðasta skrefið af því þá er maður algjörlega farin með, þá er maður búin að 

játa sig, já það er verið að fara illa með mig, það er verið að hérna þú veist, þetta á 

ekki að vera svona, auðvitað á ég ekki að þurfa tala við lögregluna og þess háttar 

sko[...] Maður þarf að játa svo mikið fyrir sjálfum sér að maður sé búin að, það sé 

búið að ganga á mann og maður sé, manni finnst maður búin að vera leyfa það. Og 

ekki hafa gert neitt í því.  

Ása talaði um að hún hafi fengið aðstoð í kjölfar ofbeldisins til að byggja upp sjálfstraust 

sitt. Hún hafi þó viljað að ofbeldismaðurinn leitaði sér aðstoðar en nefndi að það hefði 

orðið erfitt þar sem að hann taldi ofbeldið vera henni að kenna: 
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Hann hefði alltaf kjaftað sig út úr því og kennt mér um þetta allt saman[...]Já, allt 

mér að kenna. 

Agnes talaði um að sjálfstraustið hefði minnkað tölvuvert eftir að ofbeldið hófst. Núna 

nokkrum árum eftir að hún fór frá ofbeldismanninum sé hún komin á betri stað. Hún 

sagði í því samhengi:  

[...]Ég var svo viss um að ég gæti þetta ekki þú veist. Og í dag er ég, í dag er ég viss 

um að ég get allt. Þú veist...og í dag er ég rosalega, þú veist, ekki rosalega, ég er 

mikið sjálfsöruggari en ég var. Mikið, það er ekki, það er ekki sambærilegt[...]Og, en 

það er samt sem ég er alltaf svo meðvituð um þú veist. Eins og fyrst þurfti ég að 

neyða mig til þess að horfa á augun á þú veist, maður finnur svona þegar fólk er að 

horfa á sig. Þá þurfti ég alveg svona já, nú ætla ég að brosa og ég ætla að horfa 

framan í skiluru. Nú kemur það bara sjálfkrafa og ég er ekki lengur bara eitthvað, þú 

veist, af hverju er hann að horfa á mig?  

Agnes var farin að trúa því að ofbeldið væri henni að kenna:  

Það er alveg sko, það bara hlýtur að vera eitthvað svona bilun, það, sú setning þú 

veist þetta er allt þér að kenna. Þetta kemur allt frá þér. Þú veist, það varst þú sem 

varst vond við mig. Þú veist, ég má gera allt sem að þú veist, bara maður bara 

eitthvað já. Já sorry. Það er rosalega fljótt að svona verða á repeat[...] Já ég var 

samt lengi að hugsa hvort að ég væri að segja fyrirgefðu af því að hérna, af því að 

sem sagt, hvað á ég að segja, af því að eins og þegar hann sagði að þetta væri allt 

mér að kenna hvort það væri þess vegna sem ég væri að segja fyrirgefðu eða hvort 

ég væri að segja fyrirgefðu af því ég ætti virkilega að segja fyrirgefðu. 

Kristín leitaði sér hjálpar eftir ofbeldissambandið og fór meðal annars á 

sjálfsstyrkingarnámskeið sem hjálpaði henni mikið þar sem að sambýlismaður hennar 

hafði brotið hana niður og hafði það gríðarlega áhrif á sjálfstraust hennar:  

Skiluru, af því að eftir að við hættum saman var hann náttúrlega búinn að brjóta 

mig niður rosalega[...]Svo þegar ég fór í endurhæfinguna þá einhvern veginn bara 

svona, ég fór á sjálfsstyrkingarnámskeið, ég fór í markþjálfun, fór á alls konar svona 

uppbyggingar já sjálfsstyrkingar[...]og þetta bara hjálpaði mér ótrúlega mikið.  

Kristín, eins og hinir viðmælendurnir, talaði um að bæði hún og ofbeldismaðurinn væru 

farin að trúa því að ofbeldið væri henni að kenna. Hún sagði í því samhengi: 

Hann réttlætir þetta alltaf á einhvern hátt, að þetta sé ekki honum að kenna[...].  

Ljóst er að ofbeldið hefur gríðarleg áhrif á sjálfstraust og sjálfsvirðingu viðmælendanna. 

Þeir lýstu einnig tilfinningunum sem mörkuðust af skömm og höfnun í því samhengi. 

Allir viðmælendur töldu á einhverjum tímapunkti að ofbeldið væri sér að kenna. 
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4.5 Hræðsla og ótti 

Allir viðmælendur nefndu hræðsluna og óttann sem fylgir því að vera í 

ofbeldissambandi. Þeir nefndu að óvissan um hvað væri næst og að þeir vissu ekki hvar 

þeir hefðu makann væri erfitt. María nefndi að hún hefði kært sambýlismann sinn en 

dregið kæruna til baka:  

Hann reyndi að kyrkja mig í strætóskýli niðri á Lækjatorgi og hérna, já. En ég fór 

alltaf til baka. Til hans, alltaf. Því hann skrifaði mér alltaf svo falleg bréf og hérna, já. 

En eins og ég segi ég laug fyrir þá báða. Og kærði þá ekki, ég kærði einu sinni, seinni 

sambýlismaðurinn minn og hérna ég dró kæruna til baka.  

Sigríði var boðið að kæra en hún sagðist ekki hafa þorað því af ótta við ofbeldismanninn: 

[...]Þau sko buðu mér að hérna kæra en ég náttúrlega bara þorði því ekkert þá. Bara 

hrædd við hann. Og, mér var samt tilkynnt að þau[lögreglan] hafa samt rétt á því að 

kæra hann þótt að ég geri það ekki en þau gerðu það samt ekki. Þrátt fyrir að hann 

bæði viðurkenndi að hann hafi beitt mig ofbeldi ásamt því að rústa allri 

íbúðinni[...]Það var mörgum sinnum sem mig langaði að fara en þorði því ekki[...]. 

Ennfremur talaði hún um að það hafi verið erfitt að fara frá honum og að stuðningur 

þyrfti að vera í boði fyrir konur til að geta farið: 

[...]Ég veit það ekki, þú veist þetta er alveg þannig að það er enginn sem getur sagt 

þér að fara, það bara, maður þarf að sjá það sjálfur. Hjá sér, að þora. En maður þarf 

líka að finna það að það sé stuðningur, þú veist já, frá kerfinu og svoleiðis. Ég veit 

að ég þorði ekki að fara út af því að hann var alltaf að hóta því að hann myndi taka 

börnin af mér ef ég myndi fara frá honum. Það svona hélt mér þarna. Svo líka 

fjárhagslega. Hann náttla tók alltaf allan peninginn minn[...].  

Guðrún nefndi að það hafi þurft nokkur alvarleg atvik til þess að hún þyrði að hringja á 

lögregluna. Ástæðan var sú að hún var hrædd við viðbrögð ofbeldismannsins við því að 

hún leitaði aðstoðar lögreglu:  

Ég, þegar ég þorði að fara að hringja í hana að þá var hún ofboðslega fljót á staðinn 

og var farin að þekkja mig og hérna[...]og svo að taka skrefið að gera eitthvað og þú 

veist ekki afleiðingarnar af því. Af því að þú ert kannski ekki búin að taka ákvörðun 

um að labba út úr sambandinu eða eitthvað þess háttar. Og hvað gerist þú veist 

þegar hann kemur aftur, þegar búið er að taka hann út af heimilinu, hann er búin 

að sofa í fangageymslunni. Er hann að fara koma með skottið á milli lappanna eða 

koma reiður út af því ég hringdi á lögregluna?[...]Og það var, þú veist alltaf 

svoleiðis. Þetta var alltaf mér að kenna. Fyrst kom hann náttla með skottið milli 

lappana og náttla sleikti mann upp og svo endaði þetta alltaf þannig að það var mér 

að kenna að hann endaði í fangelsi. Ég var bara hrædd um líf mitt, auðvitað hringi 
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ég á lögregluna. Það er bara þannig. Af því að maður var alveg pínu svona...bara 

hræddur...og já. 

Ása talaði um að hana hafi vantað vernd og öryggi. Hún hefði kært ofbeldismanninn en 

ekkert hefði tekið við. Hún hitti hann til dæmis úti á götu eftir að hafa kært hann. Ása 

sagði í þessu samhengi:  

[...]Ég náttúrlega kærði hann nokkrum sinnum sko[...]hann sat inni nokkrum sinnum 

og...En ég náttúrlega dró líka til baka sko. Þetta er það sem að meðvirknin 

er[...]Mhm. Ég var líka, þetta var líka svo, ég gat alltaf hitt hann út á götu.  

Ása fékk þó tvisvar sinnum nálgunarbann á hann sem að gerði lítið fyrir hennar öryggi:  

[...]Já hann var svona inn á heimilinu og eins og ég segi fékk, varð svo að fá, fékk 

tvisvar nálgunarbann á hann[...]. Það hefði vantað öryggið[...]. Eins og þegar ég var 

með nálgunarbannið, að hann kæmi ekki inn á heimilið, ég náttúrlega, það er þú 

veist svolitið erfitt að halda nálgunarbanni þegar einhver stendur og gargar þú 

veist[...]. 

Eins nefndi Ása að hún hefði viljað að ofbeldismaðurinn yrði fjarlægður af heimilinu en 

þar sem hann var með lögheimilið skráð hjá henni mátti það ekki á þessum tíma. Hún 

hugsaði oft um að fara sjálf til að fá frið: 

Já, þarna mátti það ekki. Ég reyndi þetta nokkrum sinnum, ég hefði viljað gera það 

nokkrum sinnum. En alltaf skiluðu þeir honum heim. Tóku hann kannski og svo var 

hann kominn þú veist[...]. Mér datt oft í hug bara að sofa í bílnum. Fara bara 

eitthvað út í móa og leggja bílnum og sofa. Vera bara út af fyrir mig. Þú veist. 

Agnes var alltaf með varann á sér eftir að hún sleit sambandinu við ofbeldismanninn og 

passaði sig til dæmis á því að vera ekki ein með honum. Eitt sinn þurfti hún að hitta hann 

vegna barnsins þeirra og valdi stað þar sem hún vissi að væri annað fólk: 

[...]Og ég var ein heima og ég vildi aldrei vera ein. Þú veist af því þetta var búið að 

vera mjög erfitt og hann var búinn að vera vondur í orðum og gjörðum. Þannig að 

eftir að ég skildi þá var ég aldrei ein þegar ég var að hitta hann. Þannig að ég ákvað 

að við myndum hittast bara í [búð] þar sem að er fullt af fólki[...]. 

Eftir að Agnes sleit sambandinu við ofbeldismanninn var hún ávallt gætin þegar hún hitti 

aðra karlmenn: 

[...]Ég er alltaf með varann á þegar ég er að hitta einhvern. Ég er að reyna njóta, ég 

þarf ekki að vera hrædd[...]. 
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Kristín nefndi, eins og Agnes, að hún sé alltaf með varann á sér þegar hún kynnist 

karlmönnum: 

[...]Þegar maður hefur lent í svona þá er svo auðvelt að hugsa bara ég ætla sko ekki 

að láta neinn annan koma svona fram við mig og maður býst alltaf við því. 

[...]Þannig maður er alltaf var um sig. Allar að passa okkur, það er enginn sem fer 

inn fyrir mín mörk. Það sannar svo mikið fyrir manni hvað það er mikilvægt að vinna 

í sér eftir svona, þú veist af því að í dag myndi ég alveg „feisa“ hann skiluru. Það eru 

svo margar sem að myndu loka sig af af því að þær vinna ekki í því[...].  

Kristín talaði um að henni fyndist vanta úrræði fyrir konur svo þær upplifðu sig öruggari:  

[...]Sérð bara eins og með nálgunarbönn á Íslandi, þetta er bara djók. Þetta er bara 

eitthvað pappírsbréf sem að þú veist það er enginn eftirfylgni. Konur sem eru að 

lenda í allskonar ofsóknum af hálfu barnsfeðra sinna eða fyrrverandi maka eða 

einhver sem hefur ógnað öryggi þeirra, það er enginn sem passar upp á þær. Nema 

bara í einhverjum takmörkuðum aðstæðum. Tilfinningin að vera ógnað inn á 

heimilinu þínu þar sem að griðarstaðurinn þinn er, er hræðileg tilfinning[...]Löngu 

eftir að við hættum saman þegar hann var að hringja í mig fékk ég hnút í magann. 

Ég vissi ekkert hverju ég ætti von á[...]. 

Ennfremur varð Kristín fyrir atviki þar sem hún óttaðist um öryggi sitt og barnanna sinna 

en að lítið hefði verið gert úr því:  

[...]Mér var ekki trúað fyrir því að hann gæti skaðað mig eða börnin mín þú veist 

heldur forsagan hans sem gerði það að verkum að...bara þarna fyrir tilviljun var það 

skráð að hann ætti langa sögu. Þá var það sú saga sem að gilti í þessu máli, ekki það 

að ég væri smeyk heima með börnin mín og þyrfti aðstoð[...]Það sýndi mér 

eiginlega bara það að hvort sem þú ert móðir eða faðir og það er einhver ógn á 

heimilinu þínu það skiptir ekki máli hversu mikilli hættu þú ert í í rauninni heldur 

hversu hættuleg ógnin er[...]Hann ögraði öryggi barnanna minna. Það var eiginlega 

það sem að hræddi mig. 

Kristín talaði um að þrátt fyrir að hún væri sterk þá hefði ofbeldismaðurinn fljótt náð 

tökum á henni og hún ekki haft sjálfstraustið til að fara: 

[...]Ég man bara hvernig þetta var með mig. Ég var sko, nú er ég sko mjög skapstór 

og mjög sterkur karakter og alltaf staðið á móti óréttlæti eða ofbeldi, samt nær 

hann svona miklum tökum á mér. Ég fann ekki styrkinn til þess að fara frá 

honum[...].

Þessi orð viðmælendanna sýna að ofbeldið hefur gríðarleg áhrif á öryggistilfinningu þeirra og 

að þeir upplifi mikla hræðslu og ótta, jafnvel í mörg ár eftir að ofbeldissambandinu lýkur.  
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5 Umræða 

Í kaflanum hér að framan var farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar og greint frá þemum 

sem komu fram. Niðurstöðurnar byggja á viðtölum við sex konur sem hafa verið í 

ofbeldissambandi og bjuggu á landsbyggðinni á meðan á því stóð. Aðalmarkmið 

rannsóknarinnar var að skoða upplifun og reynslu kvenna sem hafa orðið fyrir ofbeldi í nánu 

sambandi af þeirri þjónustu og úrræðum sem í boði eru á landsbyggðinni. Allar konurnar 

urðu fyrir ofbeldi af hendi fyrrverandi maka, aðeins einn viðælandi hafði orðið fyrir ofbeldi af 

hendi fleiri en einum fyrrverandi maka. 

5.1 Þjónusta og úrræði  

Rannsókn Anni G. Haugen (2009) sýndi að margar kvennanna sem hafa orðið fyrir ofbeldi í 

nánu sambandi hafa þegar farið frá ofbeldismanninum eða eru með áform um hvenær eða 

hvernig þær ætla að fara frá honum. Samkvæmt rannsókn Elísabetar Karlsdóttur og Ásdísar 

A. Arnalds (2010) hafði helmingur þeirra kvenna, eða 51%, sem tók þátt í rannsókn þeirra 

skilið við ofbeldismanninn. Þessar niðurstöður eru á sama veg. Viðmælendurnir höfðu allir 

slitið samvistum við ofbeldismanninn og í langan tíma áður en þeir fóru höfðu 

viðmælendurnir áform um hvernig og hvenær þeir ætluðu að fara frá ofbeldismanninum.  

Einungis tveir viðmælendur höfðu leitað sér aðstoðar hjá Kvennaathvarfinu í kjölfar þess 

ofbeldis sem þeir urðu fyrir. Samkvæmt rannsóknum Elísabetar Karlsdóttir og Ásdísar A. 

Arnalds (2010) og Dóms- og kirkjumálaráðuneytisins (1997) hefur stór hluti kvenna sem hafa 

verið eða eru í ofbeldissambandi fengið stuðning og ráðgjöf hjá Kvennaathvarfinu. Rannsókn 

þessi sýndi ekki sömu niðurstöður og fyrri rannsóknir en það gæti verið vegna þess að flestöll 

þjónusta sem veitt er, er á höfuðborgarsvæðinu, sem samræmist niðurstöðum rannsókna á 

þjónustu og úrræðum hjá félagasamtökum. Hún sýndi að flestöll þjónusta sem veitt er, er í 

Reykjavík. Kvennaathvarfið er aðeins staðsett í Reykjavík og fáar konur utan 

höfuðborgarsvæðisins leita sér aðstoðar þar (Guðrún Helga Sederholm, 2010). Þó ber að 

hafa í huga að þessar þrjár fyrri rannsóknir voru megindlegar en þessi rannsókn var eigindleg.  

Úttekt á verkefninu „Saman gegn ofbeldi“ sýndi að fagfólk nær til hópa af fólki sem áður 

var ekki vitað um að byggju við ofbeldi og vinnan innan málaflokksins er áhrifameiri. Allir 

viðmælendur úttektarinnar nefndu að félagsráðgjafi þeirra hafi verið mikil hjálp fyrir þá. Þær 
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konur sem bjuggu við ofbeldi fyrir og eftir að verkefnið fór af stað töldu að það að fá 

félagsráðgjafa í verkefnið hefði breytt miklu fyrir þær. Eins vildu lögreglan og 

félagsráðgjafarnir meina að verkefnið veitti þolendum þá þjónustu sem þá vantaði 

(Rannsóknarstofnun í jafnréttisfræðum, 2016). Allir viðmælendur rannsóknarinnar urðu fyrir 

ofbeldi áður en verkefnið fór af stað og upplifðu þeir því ekki þessar breytingar á aukinni 

þjónustu.  

Aðeins einn viðmælandi leitaði sér aðstoðar hjá félagsþjónustunni. Fyrri rannsóknir sýna 

að einungis lítill hluti kvenna leita til félagsþjónustunnar (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 

1997). Rannsókn Anni G. Haugen (2009) sýndi að konur sem voru í ofbeldissambandi leituðu 

yfirleitt ekki til félagsþjónustunnar vegna ofbeldisins og ef þær leituðu aðstoðar hjá 

félagsþjónustu, var það ekki vegna ofbeldisins heldur vegna annarra erinda.  

Viðmælendur nefndu að það hefði enginn getað sagt þeim að fara frá ofbeldismanninum 

en að það hefði hjálpað þeim að vita að þeir gætu fengið stuðning frá kerfinu og að þeir vissu 

hvaða úrræði stæði þeim til boða ef þeir tæku ákvörðun um að fara. Samkvæmt úttekt 

Rannsóknarstofnunar í jafnréttisfræðum (2016) á verkefninu „Saman gegn ofbeldi“ töldu 

konur að þær vissu meira um þau úrræði sem standa þeim til boða. Ástæðan fyrir þessum 

mun gæti verið eins og var nefnt hér að ofan að viðmælendur rannsóknarinnar urðu fyrir 

ofbeldi áður en verkefnið fór af stað.  

5.2 Heilsubrestir  

Allir viðmælendur fundu fyrir andlegum og/eða líkamlegum heilsubrestum í kjölfar 

ofbeldisins. Ljóst er að ofbeldið hefur gríðarleg áhrif á andlega og líkamlega heilsu kvenna 

sem fyrir því verða og mikilvægt er að veita þessum konum þá aðstoð sem þörf er á. 

Samkvæmt rannsókn Dóms- og kirkjumálaráðuneytisins (1997) eru konur sem hafa verið 

í ofbeldissambandi varkárari, þær eiga í meiri erfiðleikum með að tengjast öðrum og eru 

kvíðnari heldur en fyrir ofbeldissambandið. Allt eru þetta andlegir erfiðleikar sem 

viðmælendur rannsóknarinnar nefndu. Einnig nefndu viðmælendur að það vantaði að kerfið 

myndi grípa þá áður en þeir væru farnar að finna fyrir heilsubrestum og að meiri kostnaður 

yrði fyrir samfélagið ef að þeir til dæmis gætu ekki farið aftur á vinnumarkað. Rannsókn 

Bonewit og DeSantis (2016) rennur stoðum undir þetta en samkvæmt þeim dregur ofbeldi úr 

líkum á því að konur sem verða fyrir því geti tekið þátt í samfélaginu og þessar konur eru oft 

á tíðum með heilsubresti. Ofbeldi veikir þannig ekki bara konurnar sem verða fyrir því og 
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fjölskyldur þeirra, heldur einnig þjóðir og samfélög. Það dregur einnig úr efnahagslegri 

framleiðni og krefst félagslegslegra úrræða. 

Einnig nefndu allir viðmælendur að gerendi þeirra hafi verið andlega veikur þó að 

greiningar lægju ekki fyrir. Samkvæmt rannsókn Freydísar Jónu Freysteinsdóttir (í 

birtingarferli) á kvenmorðum á Íslandi átti meirihluti gerendanna í rannsókn hennar við 

geðræn vandamál að stríða.  

5.3 Stjórnun 

Allir viðmælendur nefndu að ofbeldismennirnir hefðu stjórnað þeim, unnið að því að gera þá 

ósjálfstæða og einangraða. Samkvæmt viðmælendunum höfðu ofbeldismennirnir mikil tök á 

þeim og notuðu þeir stjórnunarhegðun til þess að hafa vald yfir þeim. Feminískar kenningar 

renna stoðum undir þetta en samkvæmt þeim birtist ofbeldið sem viðhorf og hegðun 

gagnvart konum. Þær fela í sér að ofbeldi gegn konum sé búið til og haldið við af 

hugmyndinni um karlmennskuna þar sem samþykkt sé að vald sé notað til að stjórna. 

Samkvæmt kenningunni grípa menn sérstaklega til ofbeldis til að stjórna þegar þeir upplifa 

sig valdalitla (Rakovec-Felser, 2014). 

Ein kvennanna nefndi að ofbeldismaðurinn hefði ítrekað hótað henni því að hann myndi 

taka börnin af henni ef hún færi frá honum. Einnig tók hann alla peninganna hennar. 

Kenningin um feðraveldi útskýrir þessa hegðun með þeim rótgrónu hugmyndum um að 

karlmenn hafi yfirráð yfir eiginkonu sinni og börnum og yfir konum í samfélaginu almennt 

(Lerne, 1986). Þegar valdastöðu þeirra sem hafa valdið, karlmannanna, er ógnað grípa þeir til 

ofbeldis (Tracy, 2007). Í þessu tilviki var það með fjárhagslegu ofbeldi.  

5.4 Sjálfsálit 

Allir viðmælendur nefndu að sjálfsvirðing og sjálfstraust hafi minnkað eftir að ofbeldið hófst. 

Einnig fundu þeir fyrir skömm og þurfti lítið til að þeir fyndu fyrir höfnunartilfinningu. Töluðu 

allir viðmælendur um að þeim hefði fundist ofbeldið vera þeim að kenna, að 

ofbeldismaðurinn hafi innprentað það í þá. Rannsókn Dóms- og kirkjumálaráðuneytisins 

(1997) rennir stoðum undir þessar niðurstöður, konur sem hafa verið í ofbeldissambandi 

hafa lægra sjálfsálit eftir að sambandið hefst heldur en fyrir ofbeldissambandið.  

Allir viðmælendur töldu á einhverjum tímapunkti að ofbeldið væri sér að kenna. 

Mennirnar hafi brotið þá niður og talið þeim trú um að ofbeldið ætti sér stað vegna einhvers 
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sem þeir gerðu eða gerðu ekki. Því er miklvægt að konur sem verða fyrir ofbeldi fái aðstoð til 

að byggja sig upp. Áætlun gegn ofbeldi á Íslandi byggir á þremur þáttum og er einn þeirra 

þátta valdefling, sem felur í sér styrkingu í kjölfar ofbeldis (Stjórnarráðið, 2017). Samkvæmt 

valdeflingu eru einstaklingar sérfræðingar í sínu eigin lífi og vita sjálfir hvers þeir þarfnast 

hverju sinni (Rannveig Traustadóttir, 2006). Því er mikilvægt að rödd kvennanna heyrist 

þegar teknar eru ákvarðanir um úrræði eða þjónustu fyrir þennan hóp. 

5.5 Hræðsla og ótti  

Allir viðmælendur nefndu hræðsluna og óttann sem fylgir því að vera í ofbeldissambandi. 

Þeir nefndu að óvissan um hvað væri næst og að þeir vissu ekki hvar þeir hefðu makann væri 

erfitt. Ofbeldið hafði gríðarleg áhrif á öryggistilfinningu þeirra.  

Tveir viðmælendanna nefndu að þeir væru alltaf með varann á sér þegar þeir kynnast 

nýjum einstaklingum og að erfiðara sé að tengjast þeim vegna þess ofbeldis sem þeir hefðu 

orðið fyrir. Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Dóms- og kirkjumálaráðuneytisins 

(1997) , konur sem hafa verið í ofbeldissambandi eru varkárari og eiga í meiri erfiðleikum 

með að tengjast öðrum heldur en fyrir ofbeldissambandið.  

Samkvæmt úttekt Rannsóknarstofnunar í jafnréttisfræðum (2016) á verkefninu „Saman 

gegn ofbeldi“ upplifa konur sem hafa búið eða búa við ofbeldi fyrir og eftir að verkefnið fór 

af stað, meira öryggi inni á heimilum sínum. Allir viðmælendur rannsóknarinnar urðu fyrir 

ofbeldi áður en verkefnið fór af stað og upplifðu þeir því ekki þessar breytingar á auknu 

öryggi.  

Tveir viðmælendur töluðu um að nálgunarbann hefði lítið að segja fyrir þá. Er það á skjön 

við það sem Rannsóknarstofnun í jafnréttisfræðum (2016) komst að. Samkvæmt þeirra 

úttekt sýnir fjölgun nálgunarbanna aukningu í öryggi þessara kvenna. Ástæðan fyrir þessum 

mun gæti verið eins og var nefnt hér að ofan að viðmælendur rannsóknarinnar urðu fyrir 

ofbeldi áður en verkefnið fór af stað.  

Viðmælendur nefndu að það hafi þurft nokkur ofbeldisatvik til þess að þeir þorðu að 

hringja í lögregluna af ótta við viðbrögð ofbeldismannsins. Ein kvennanna nefndi að sér hafi 

þótt erfitt að hringja í lögregluna af ótta við viðbrögð ofbeldismannsins. Fyrstu viðbrögð hans 

hafi verið sektarkennd og síðar reiði yfir því að hún hafi hringt á lögregluna og hann hafi 

verið fjarlægður af heimilinu. Ofbeldismaðurinn hafi talið ofbeldið vera henni að kenna. 
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Þetta er í samræmi við rannsókn Elísabetar Karlsdóttir og Ásdísar A. Arnalds (2010) sem sýndi 

að aðeins lítill hluti kvenna leitaði til lögreglu eða vildi að lögreglan myndi handtaka 

ofbeldismanninn.  

Fimm af konunum eignuðust barn eða börn með ofbeldismanninum. Tvær kvennanna 

voru skikkaðar í sáttameðferð hjá sýslumanni þrátt fyrir að skýrslur væru til um að þeir hafi 

beitt þær ofbeldi. Athyglisvert er að börn kvennanna fimm eru öll í umgengni við föður sinn. 

Annað sem markvert er að nefna er að tvær konurnar nefndu að fagfólk, bæði læknar og 

félagsráðgjafar hafi vitað af ofbeldinu en gert lítið til að aðstoða þær.  

5.6 Takmörkun og mikilvægi rannsóknarinnar 

Ein af takmörkununum í rannsóknum á ofbeldi í nánum samböndum er að mörg ofbeldismál 

koma aldrei upp á yfirborðið og það vantar gögn sem hægt er að bera saman. Mörg hugtök 

eru til um viðfangsefnið og ofbeldi í nánum samböndum er skilgreint á mismunandi hátt. 

Mismunandi skilgreiningar og mismunur í gagnasöfnun gerir samanburð á gögnum því 

erfiðan (Bonewit og DeSantis, 2016). Rannsókn þessi er eigindleg en úrtök í eigindlegum 

rannsóknum eru hlutfallslega lítil og þátttakendur fáir. Því er ekki hægt að yfirfæra 

niðurstöðurnar á þýðið í heild sinni. Það sem einnig getur takmarkað rannsóknina er tvíræðni 

orða. Þátttakendur gætu skilið spurningarnar á annan veg en ætlunin var þar sem 

tungumálið, sem er verkfærið í viðtölunum, getur verið tvírætt (Atieno, 2009).  

Eigindleg aðferðafræði hentaði þessari rannsókn best þar sem að markmið 

rannsóknarinnar var að skoða reynslu kvenna á landsbyggðinni af því að vera þolendur 

ofbeldis í nánu sambandi og upplifanir þeirra af úrræðum og þjónustu á landsbyggðinni. Með 

eigindlegri aðferð hafði rannsakandinn tækifæri til að taka viðtöl við þátttakendur 

rannsóknarinnar og fá að heyra þeirra sjónarmið og upplifanir. Viðtöl voru tekin við sex 

viðmælendur og hefði það verið styrkleiki fyrir rannsóknina ef að fleiri viðtöl hefðu verið 

tekin. Það var ekki möguleiki þar sem að erfitt reyndist að fá viðmælendur, enda um 

viðkvæmt málefni að ræða. Styrkleiki við rannsóknina er að spyrill og allir viðmælendur hans 

hafa sama móðurmál og því ekki þörf á að þýða viðtölin yfir á annað tungumál.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru mikilvægar fyrir fagfólk til að átta sig á hvernig 

þolendur ofbeldis sem búsettir eru á landsbyggðinni hafa upplifað þau úrræði og þjónustu 

sem í boði er. Eins og áður var sagt frá nefndu allir viðmælendur í fyrri rannsókn höfundar að 

þörf væri á úrræðum og þjónustu fyrir þolendur ofbeldis á landsbyggðinni (Ragnheiður Braga 
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Geirsdóttir, 2018). Þessi rannsókn gefur betri mynd af því hverju þyrfti að breyta eða hvað 

þyrfti að gera öðruvísi og væri hægt að nota rannsóknina til rökstuðnings fyrir breytingar. Á 

Íslandi hefur rannsókn sem þessi ekki áður verið framkvæmd, ekki hefur verið rannsakað 

hver reynsla þolenda ofbeldis í nánum samböndum af úrræðum og þjónustu er á 

landsbyggðinni.  

Nýjar verklagsreglur ríkislögreglustjóra um meðferð og skráningu heimilisofbeldismála 

voru settar á árið 2014. Horft var til tilraunaverkefnis lögreglustjórans á Suðurnesjunum, sem 

síðar fékk heitið „Saman gegn ofbeldi“, við endurskoðun reglnanna. Samkvæmt þeim á 

lögreglustjóri í hverju umdæmi fyrir sig að hafa eftirlit með því að reglunum sé framfylgt 

(Ríkislögreglustjórinn, 2014). Mikilvægt er að endurtaka þessa rannsókn og skoða reynslu 

kvenna eftir að úrræðið „Saman gegn ofbeldi“ var sett á laggirnar. Er það von rannsakanda 

að þessar nýju verklagsreglur og verkefnið „Saman gegn ofbeldi“ verði til þess að konur sem 

verða fyrir ofbeldi af hendi maka fái þá aðstoð og stuðning sem þær hafa þörf fyrir. 

Sérstaklega í ljósi niðurstaðna þessarar rannsóknar sem sýnir að kerfið er að bregðast 

þessum konum.  
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Leitað er eftir þátttakendum í rannsókn sem ber heitið Upplifun og reynsla kvenna sem hafa 

orðið fyrir ofbeldi í nánu sambandi af þeirri þjónustu og úrræðum sem í boði eru á Íslandi. 

Rannsóknin er meistaraverkefni í félagsráðgjöf til starfsréttinda við Háskóla Íslands. 

Aðalmarkmið rannsóknarinnar er að skoða upplifun kvenna á landsbyggðinni sem þolendur 

ofbeldis í nánum samböndum af þeim úrræðum og þjónustu sem í boði er á Íslandi. 

Rannsóknin mun einblína á hlutverk félagsráðgjafa og upplifun þolenda af þjónustu svo sem 

á vegum félagsráðgjafa, félagasamtaka og lögreglunnar. Notast verður við eigindlega 

aðferðafræði og tekin verða 6-10 viðtöl við konur sem upplifað hafa ofbeldi í nánu sambandi. 

Skilyrðin fyrir þátttakendur eru að þeir þurfa að vera kvenmenn sem upplifað hafa ofbeldi í 

nánu sambandi, hafa búið á landsbyggðinni á meðan á því stóð og vera eldri en 18 ára. 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Freydís Jóna Freysteinsdóttir, dósent við 

félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands (fjf@hi.is). Ekki er greitt fyrir þátttöku í rannsókninni. Til 

að fá frekari upplýsingar skal hafa samband við Ragnheiði í tölvupóstfangið rbg7@hi.is eða í 

einkaskilaboðum. Þeir sem hafa samband eru ekki skuldbundnir til þátttöku. 
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Kynningarbréf 
 

Heiti rannsóknar: Upplifun og reynsla kvenna sem hafa orðið fyrir ofbeldi í nánu sambandi af 

þeirri þjónustu og úrræðum sem í boði eru á Íslandi.  

Ábyrgðarmaður  Freydís Jóna Freysteinsdóttir 

Vinnustaður  Háskóli Íslands 

Netfang  fjf@hi.is 

Sími  5254334 

Rannsóknarstaður  220 Hafnarfjörður 

Tölvupóstfang  fjf@hi.is 

Meðrannsakendur   

Nafn/Nöfn  Ragnheiður Braga Geirsdóttir 

Starfsstöð  Háskóli Íslands 

Staða/Nám  Mastersnám í félagsráðgjöf til starfsréttinda 

Sími/tölvupóstfang  865-8637 / rbg7@hi.is 

Hver stendur að rannsókn: Freydís Jóna Freysteinsdóttir dósent við félagsráðgjafadeild 

Háskóla Íslands er ábyrgðarmaður rannsóknarinnar. Rannsóknin er nemendaverkefni og er 

meistaraverkefni í félagsráðgjöf til starfsréttinda.  

 

Markmið og tilgangur rannsóknar: Aðalmarkmið rannsóknarinnar er að skoða upplifun 

kvenna á landsbyggðinni sem þolendur ofbeldis í nánum samböndum af þeim úrræðum og 

þjónustu sem í boði er á Íslandi. Jafnframt að skoða hvaða þjónusta er í boði og hvort nóg sé 

af úrræðum að mati þolenda. Rannsóknin mun einblína á hlutverk félagsráðgjafa og upplifun 

þolenda af þjónustu svo sem á vegum félagsráðgjafa, félagasamtaka og lögreglunnar. Notast 
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verður við eigindlega aðferðafræði og tekin verða 6-10 viðtöl við konur sem hafa orðið fyrir 

ofbeldi í nánu sambandi.  

 

Hvernig eru þátttakendur fundnir – þátttökuskilyrði: Í þessari eigindlegu rannsókn verður 

notast við markmiðsúrtak (e. purposive sample) þegar þátttakendur verða valdir fyrir 

viðtölin. Rannsakandinn ætlar að nálgast viðmælendur í gegnum samskiptaforritið facebook, 

setja inn stöðuuppfærslu þar sem hann auglýsir eftir viðmælendum sem henta rannsókninni. 

Þegar þátttakendur hafa fundist verður þeim sendur tilgangur og markmið rannsóknarinnar 

og upplýsingar um rannsakandann. Nöfnum þátttakenda verður breytt í niðurstöðukaflanum 

til að gæta nafnleyndar. Viðtalsvísir verður gerður og notaður til leiðsagnar í viðtölunum og 

verða viðtölin tekinn upp á hljóðupptökubúnað. Sex til tíu hálf stöðluð viðtöl (e. semi-

structured) verða tekin. 

 

Skilmerki fyrir þátttöku: Skilyrðin fyrir þátttakendur eru að þeir þurfa að vera kvenmenn 

sem hafa orðið fyrir ofbeldi í nánu sambandi, hafa búið á landsbyggðinni á meðan á því stóð 

og vera eldri en 18 ára. 

 

Hvað felst í þátttöku? 

Tekin verða 6-10 viðtöl við konur sem hafa orðið fyrir ofbeldi í nánu sambandi og hafa búið á 

landsbyggðinni á meðan á því stóð. Áætlað er að rannsóknin hefjist í ágúst 2018 og ljúki í 

nóvember 2018. Viðtölin verða hljóðrituð og eftir að rannsókn lýkur mun bæði 

hljóðupptökinni og afritununum verða eytt og viðmælendur verða ekki nafngreindir í 

niðurstöðukaflanum. Viðmælendur verða minntir á að þeir geti hætt þátttöku hvenær sem 

er á meðan á viðtalinu stendur. Ef þátttakendur eru búsettir á landsbyggðinni verða viðtölin 

tekin á samskiptaforritinu Skype. Rannsakandinn mun ákveða í samvinnu við þá þátttakendur 

sem búsettir eru á höfuðborgarsvæðinu hvar viðtölin verða tekin upp.  

 

Upplýsingar um þátttakanda í rannsókninni – trúnaður rannsakenda: 

Viðtölin verða hljóðrituð og afrituð. Eftir að rannsókn lýkur mun bæði hljóðupptökunum og 

afritununum verða eytt og viðmælendur verða ekki nafngreindir í niðurstöðukaflanum.  

 

Ávinningur og áhætta/óþægindi fyrir þátttakendur: 
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Ávinningur þátttöku er sá að hægt sé að nota niðurstöður rannsóknarinnar til að breyta og 

bæta þjónustu og úrræði fyrir konur á landsbyggðinni sem hafa orðið fyrir ofbeldi í nánu 

sambandi. Áhættan er helst sú að hægt verði að persónugreina viðmælendur en rannsakandi 

mun ekki birta nöfn viðmælenda og mun ekki birta í niðurstöðum persónugreinanleg gögn. 

Þær konur sem búsettar eru á landsbyggðinni fá sent upplýsta samþykkið í bréfpósti og 

verður frímerki sent með til að senda upplýsta samþykkið til baka.  

 

Tryggingar: 

Ekki er þörf á tryggingum. 

 

Um rétt þátttakenda í viðtals- eða spurningakönnun: 

Nöfn þátttakenda verða ekki birt og ekki verða birt persónugreinanleg gögn í 

niðurstöðukafla. Þátttakendum er frjálst að hafna þátttöku eða hætta í rannsókninni á hvaða 

stigi sem er, án útskýringa. Ef viðtalið mun valda vanlíðan verður þátttakendur hvattir til að 

fara í viðtal hjá Kvennaathvarfinu.  
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Viðtalsvísir  
 

1. Hvernig er fjölskyldugerð þín? 

 

2. Hvenær ertu fædd? 

 

3. Hver er þín menntun og hvar starfar þú? 

 

4. Hvað hefur þú búið lengi á landsbyggðinni? 

 

5. Hvers konar ofbeldi hefur þú orðið fyrir? 

 

6. Hvernig er stuðningsnetið í kringum þig? 

 

7. Er ofbeldið af hendi núverandi eða fyrrverandi maka? 

 

8. Hefur þú leitað þér aðstoðar vegna ofbeldisins? 

 

9. Ef já hvert leitaðir þú til að fá aðstoð? 

 

10. Hvar fékkstu upplýsingar um þá aðila sem þú leitaðir aðstoðar hjá? 

 

11. Hefur þú leitað þér aðstoðar hjá fjölskyldu eða vinum? 

 

12. Hvernig er úrræði og þjónustu háttað í þínu sveitarfélagi að þínu mati? 

 

13. Hvaða úrræði og þjónusta myndi henta fyrir þolendur að þínu mati? 
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Upplýst samþykki fyrir þátttöku í vísindarannsókn 

 

Freydís Jóna Freysteinsdóttir dósent við félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands er 

ábyrgðarmaður rannsóknarinnar. Hægt er að ná í Freydísi í póstfangið fjf@hi.is eða í síma 

525-4334. Rannsóknin er nemendaverkefni og er meistaraverkefni í félagsráðgjöf til 

starfsréttinda. Meðrannsakandinn er Ragnheiður Braga Geirsdóttir. Hægt er að ná í 

Ragnheiði í rbg7@hi.is eða í síma 865-6837.  

 

Hvað felst í þátttöku?  

Tekin verða 6-10 viðtöl við konur sem hafa orðið fyrir ofbeldi í nánu sambandi og hafa búið á 

landsbyggðinni á meðan á því stóð. Viðtalið verður hljóðritað og eftir að rannsókn lýkur mun 

bæði hljóðupptökinni og afritun verða eytt og viðmælendur verða ekki nafngreindir í 

niðurstöðukaflanum. Við vinnslu verkefnisins verða lög um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga nr. 90/2018 höfð til hliðsjónar. Niðurstöður rannsóknarinnar verða birtar 

inn á www.skemman.is í júní 2019.  

 

Áhætta og ávinningur af þátttöku  

Ávinningur þátttöku er sá að hægt sé að nota niðurstöður rannsóknarinnar til að breyta og 

bæta þjónustu og úrræði fyrir konur á landsbyggðinni sem hafa orðið fyrir ofbeldi í nánu 

sambandi. Áhættan er helst sú að hægt verði að persónugreina viðmælendur en rannsakandi 

mun ekki birta nöfn viðmælenda og mun ekki birta í niðurstöðum persónugreinanleg gögn. 

Þær konur sem búsettar eru á landsbyggðinni fá sent upplýsta samþykkið í bréfpósti og 

verður frímerki sent með til að senda upplýsta samþykkið til baka.  

 

Réttur til að hafna og hætta þátttöku  

Þátttakanda ber engin skylda til að taka þátt í þessari vísindarannsókn. Þátttakandi getur 

hætt þátttöku hvenær sem er án eftirmála og neitað að svara einstökum spurningum eða 

ræða einstök efnisatriði.  
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Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar vísindarannsóknar og í hverju þátttaka mín er 

fólgin. Ég er samþykk þátttöku.  

 

------------------------------------------ 

Undirritun þátttakanda 

 

Kynningarbréf og upplýst samþykki fyrir þessari rannsókn eru í tvíriti og þátttakandi mun 

halda eftir eintaki af hvoru tveggja. Kynningarbréf er jafnframt hluti upplýsts samþykkis. 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í þessari vísindarannsókn eða vilt hætta 

þátttöku í rannsókninni getur þú snúið þér til Freydísar Jónu Freysteinsdóttur Sími: 525-4334, 

tölvupóstur: fjf@hi.is.  
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