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Útdráttur 

Fordóma í garð geðrænna vandamála má rekja langt aftur í tímann. Fordómar og neikvæð 

viðhorf gagnvart geðrænum vanda eru oftar en ekki afleiðing rótgróinna staðalmynda og 

hugmynda samfélagsins á þeim einstaklingum sem að glíma við slíkan vanda. Í gegnum tíðina 

hafa skilgreiningar á einstaklingum sem að glíma við geðrænan vanda verið breytilegar. 

Einstaklingar með geðræn vandamál hafa verið álitnir töfrandi og undir áhrifum frá einhverju 

trúarlegu en og síðan yfir í það að þeir séu taldir hættulegir öðru fólki og fólk forðast þá. Þeir 

sem að aðhyllast stimplunarkenningar hafa bent á mikilvægi þess að skoða áhrif stimplunar 

sem að getur verið afleiðing neikvæðra viðhorfa samfélagsins í garð einstaklinga sem að glíma 

við geðrænan vanda. Að mati þeirra getur geðsýkisstimplun skert lífsgæði þeirra einstaklinga 

sem að eru stimplaðir og einnig haft áhrif á sjálfsmynd þeirra. Í þessari ritgerð verður fjallað 

um fordóma og neikvæð viðhorf gagnvart geðrænum vandamálum út frá sjónarhorni 

stimplunarkenninga og verður fjallað um kenningar nokkurra kennismiða innan 

sjónarhornsins. Fjallað verður um þau áhrif sem að kennismiðir og rannsakendur telja að 

stimplun hafi á lífsgæði og sjálfsmynd þeirra einstaklinga sem að eru stimplaðir. Jafnframt 

verður fjallað um viðhorf samfélagsins í garð einstaklinga með geðræn vandamál ásamt því 

að skoða viðhorf gagnvart geðrænum vandamálum barna og unglinga. Að lokum verður farið 

yfir sjúkdómsvæðingu geðrænna vandamála og þau áhrif sem að bæði læknisfræðilegar og 

líffræðilegar skilgreiningar á geðrænum vandamálum hafa haft á viðhorf og fordóma gagnvart 

þeim.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni til BA- gráðu í félagsfræði við Háskóla Íslands. Miklar 

þakkir vil ég færa fjölskyldu minni og vinum sem að stóðu þétt við bakið á mér og voru mjög 

hvetjandi á meðan að skrifum á þessari ritgerð stóð. Ég vil einnig þakka leiðbeinanda mínum 

Jóni Gunnari Bernburg fyrir að gefa mér góðar og gagnlegar athugasemdir á fyrir ritgerðina. 

Sérstakar þakkir vil ég svo færa bróður mínum Snorra Egholm og móður minni Þóreyju 

Sigurbjörnsdóttur fyrir yfirlestur og mikla hjálp við gerð þessarar ritgerðar.  
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1 Inngangur 

Hræðsla og ótti gangvart einstaklingum með geðræn vandamál hefur lengi verið djúpstæður 

í mannlegu eðli og hefur því  fylgt mannkyninu í margar aldir. Flestir einstaklingar virðast hafa 

myndað sér skoðanir á geðrænum vandamálum, mun frekar heldur en öðrum veikindum og 

hafa margir einnig skoðanir á þeim meðferðum sem í boði eru fyrir einstaklinga með 

geðrænan vanda. Í gegnum tíðina hefur þekking á geðrænum vandamálum verið af skornum 

skammti og má rekja þá fordóma og neikvæðu viðhorf gagnvart geðrænum vandamálum til 

vanþekkingar sem oftar en ekki leiðir til neikvæðrar umræðu innan samfélagsins í garð þeirra 

(Engilbert Sigurðsson, 2006). Áður fyrr voru geðræn vandamál talin vera ólæknandi 

sjúkdómur og að þeir einstaklingar sem að glímdu við slíkan vanda ættu að vera lokaðir inni á 

geðsjúkrahúsum og aðskildir frá öðrum einstaklingum samfélagsins (Szasz, 2010). Þeir 

einstaklingar sem að glíma við geðræn vandamál þurfa ekki aðeins að glíma við afleiðingar 

veikinda sinna heldur einnig þær afleiðingar sem að neikvæð viðhorf og fordómar 

samfélagsins í garð geðræns vanda hafa á áframhaldandi líf þeirra og sjálfsmynd. Einstaklingar 

með geðrænan vanda standa því frammi fyrir mörgum áskorunum þegar þeir halda áfram út 

í lífið eftir að hafa tekist á við veikindi sín (Corrigan og Watson, 2002). Fræðimenn hafa tekist 

á um það hvort að stimplunarkenningar séu nægilega góð nálgun á að skoða hvaða áhrif 

fordómar og neikvæð viðhorf hafa á einstaklinga með geðrænan vanda. Stimplunarsinnar 

halda því fram að fráviks stimpillinn hafi slæmar afleiðingar á líf og sjálfsmynd þeirra 

einstaklinga sem að glíma við geðræn vandamál og geti gert það að verkum að þessir 

einstaklingar lifa við krónisk veikindi og geti mótað  neikvæðar staðalmyndir sem leiða til 

fordóma og mismununar (Link ofl., 1989). Gagnrýnendur telja hins vegar að fráviks stimpillinn 

hafi ekki áhrif á lífshlaup þessara einstaklinga heldur er það frekar afbrigðileg hegðun þeirra 

sem að glíma við geðræn vandamál sem að leiða til höfnunar og mismununar gagnvart þeim 

(Gove 1970). Stimplunarsinnar hafa fært rök fyrir því að stimpillinn hafi áhrif og þróað líkön 

til þess að sýna fram á sambandið á milli geðsýkisstimpilsins og fordóma (Link, 1989; Link og 

Phelan, 2001).  

 Markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á fordóma gagnvart geðrænum 

vandamálum út frá sjónarhorni stimplunarkenninga. Í fyrri hluta ritgerðarinnar verður 

stimplunarkenningum gerð skil ásamt því að það verður fjallað um hugmyndir og kenningar 

þriggja klassískra höfunda, Howard Becker, Edwin M. Lemert og Erving Goffman og þeirra 
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nálgun á frávikshegðun og stimplun. Einnig verður fjallað um endurbætta stimplunarkenningu 

Bruce Link og félaga hans sem og kenningu Bruce Link og Jo Phelan um áhrif stimplunar á þá 

einstaklinga sem glíma við geðrænan vanda. Í seinni hluta þessarar ritgerðar verður fjallað um 

viðhorf samfélagsins í garð þeirra sem að kljást við geðræn vandamál og hvaða áhrif það hefur 

á þá. Skoðað verður hvernig birtingarmynd geðrænna vandamála í fjölmiðlum og 

dægurmenningu getur mótað viðhorf almennings. Fjallað verður um viðhorf gagnvart 

geðrænum vandamálum barna og unglinga. Að lokum verður farið yfir sjúkdómsvæðingu 

geðrænna vandamála og skoðað hvaða áhrif sjúkdómsvæðing ásamt líffræðilegum 

skilgreiningum hefur haft á neikvæð viðhorf og fordóma gagnvart geðrænum vandamálum. 

Til þess að varpa ljósi á þær kenningar og umfjöllun sem hér verður fjallað um verða skoðaðar 

erlendar og íslenskar rannsóknir á þessu efni. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Stimplunarsjónarhornið 

Sjónarhorn stimplunarkenninga var vinsælt innan félagsfræðinnar á sjöunda og áttunda 

áratugnum. Þeir sem að aðhylltust sjónarhornið boðuðu breytta sýn á uppruna 

frávikshegðunar, þá einna helst hvað varðar afbrotahegðun og geðræn vandamál. Fyrir þann 

tíma hafði verið litið framhjá þeim félags- og félagssálfræðilegu áhættuþáttum 

frávikshegðunar og talið að þeir hefðu ekki áhrif á líf þeirra einstaklinga sem að taldir voru 

frávik innan samfélagsins (Jón Gunnar Bernburg, 2005).  Stimplunarkenningar byggja á þeirri 

lykilhugmynd að þeir sem að eru stimplaðir sem frávik og meðhöndlaðir sem slík verða að 

frávikum innan samfélagsins. Frávikshegðun er það þegar að einstaklingar hegða sér á þann 

hátt að það brýtur gegn ríkjandi normum og gildum samfélagsins. Þannig eru einkenni 

geðrænna vandamála að brjóta gegn þeim reglum um það hvernig fólki á að líða, hugsa eða 

hegða sér (Thoits, 2010).  

Þeir sem að aðhylltust stimplunarkenningar bentu á að frávikshegðun kallar í flestum 

tilvikum á viðbrögð frá samfélaginu. Samfélagsleg viðbrögð við frávikshegðun geta leitt til þess 

að sá einstaklingur sem að fremur tiltekna frávikshegðun verður stimplaður af samfélaginu 

sem frávik. Það getur haft þau áhrif á einstaklinginn að bæði samfélagsleg staða hans og 

sjálfsmynd breytist að miklu leyti (Jón Gunnar Bernburg, 2005). Stimplunarsinnar benda á þær 

afdrifaríku afleiðingar þess að vera stimplaður sem frávik. Þær neikvæðu staðalmyndir sem 

að ríkja yfirleitt  um frávik samfélagsins, til dæmis það að gert sé ráð fyrir því að afbrotamenn 

hafi litla sjálfsstjórn og að einstaklingar sem að glíma við geðrænan vanda séu allir hættulegir, 

móta félagsveruleika þessara einstaklinga. Neikvæðar staðalmyndir af frávikum í samfélaginu 

geta einnig  ýtt undir áframhaldandi frávikshegðun og geta samfélagsleg viðbrögð haft mikil 

áhrif á það. Stimplunarsinnar benda einnig á að þegar einstaklingur er formlega 

meðhöndlaður sem frávik, til dæmis þegar hann er dæmdur í fangelsi eða settur á 

geðveikrahæli vegna geðsjúkdóms getur verið erfitt að losna undan fráviksstimplinum (Jón 

Gunnar Bernburg, 2004). Stimplunin getur leitt til neikvæðra breytinga á lífi einstaklingsins og 

til að mynda geta félagsleg tengsl og atvinnumöguleikar orðið af skornum skammti (Link ofl., 

1987; Link ofl., 1989).  

Fráviksstimpillinn hefur ekki aðeins áhrif á félagslega þætti heldur mótar hann einnig 

sjálfsmynd þeirra sem að stimplaðir eru. Einstaklingar læra að skilgreina sig í gegnum 
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samskipti við aðra og einnig í gegnum viðhorf samfélagsins. Ef að viðhorfin eru neikvæð í garð 

einstaklingsins, til dæmis þegar hann er stimplaður sem frávik þá getur hann átt þá hættu að 

líta á sjálfan sig sem frávik og hegða sér út frá þeim væntingum sem bornar eru til hans út frá 

fráviksstimplinum og þarf af leiðandi hefur þetta áhrif á sjálfsmynd hans. Einnig telja 

fræðimenn sem að aðhyllast sjónarhornið að stimplunin geti valdið neikvæðum breytingum á 

félagslegum tengslum við aðra einstaklinga, sem að er vel þekktur áhættuþáttur 

frávikshegðunar (Jón Gunnar Bernburg, 2005). Einn af þeim sem oft er nefndur upphafsmaður 

stimplunarkenninga, Frank Tannenbaum (1938) fjallaði um það hversu erfitt það getur verið 

fyrir einstaklinga sem hafa verið stimplaðir að losna undan fráviksstimplinum. Þar af leiðandi 

getur það verið erfitt fyrir þá einstaklinga að komast aftur á rétta braut í samfélaginu. 

Stimplunarkenningar hafa ekki alltaf notið mikilla vinsælda meðal fræðimanna en vinsældir 

sjónarhornsins fóru dvínandi undir lok áttunda ártugs tuttugustu aldar (Jón Gunnar Bernburg, 

2005).   

Þegar það kemur að því að skoða hvað stimplunarsinnar telja um geðræn vandamál 

og áhrif stimplunar þá héldu þeir sem að aðhylltust kenningarnar því fram að með því að 

stimpla einstakling vegna geðrænna vandamála  sem frávik hefði stimpillinn neikvæðar 

afleiðingar og fordóma í för með sér (Scheff, 1974a). Gagnrýnendur voru á öðru máli og töldu 

geðsýkisstimpilinn ekki hafa slík áhrif. Þeir töldu að stimplunin sem slík hefði ekki áhrif á það 

hvort fólk hefði fordóma gagnvart einstaklingum með geðrænan vanda heldur væri það frekar 

afbrigðileg hegðun einstaklinganna sem  hefði áhrif á þau neikvæðu viðhorf sem gæti skapast 

í garð þeirra. Þá héldu þeir því einnig fram að stimpillinn myndi aðeins hafa tímabundin áhrif 

og hverfa með tímanum, þar af leiðandi væri hann ekki að skerða lífsgæði fólks með geðrænan 

vanda. Ef að neikvæð viðhorf í garð geðrænna vandamála væru ríkjandi innan samfélagsins 

hefði það ekki þau áhrif að einstaklingnum yrði hafnað af samfélaginu. En ef það væri svo þá 

væri höfnunin frekar vegna afbrigðilegrar hegðunar heldur en stimplunarinnar (Gove, 1970). 

Fræðimenn hafa svarað fyrir þessa gagnrýni og hafa reynt að sýna fram á mikilvægi fráviks 

stimpilsins (Scheff, 1974b). Félagsfræðingar hafa þróað líkön og kenningar og fylgt þeim eftir 

með rannsóknum á þessu málefni til þess að sýna fram á mikilvægi þess að skoða hvaða áhrif 

geðsýkisstimpillinn hefur á þá einstaklinga sem að verða fyrir honum (Link ofl., 1989).  



10 
 

2.2 Howard Becker  

Félagsfræðingar hafa haft þá tilhneigingu til að skoða þá einstaklinga og hópa sem verða undir 

í samfélaginu. Howard Becker (1963) einblíndi á að skoða frávikshegðun félagshópa innan 

samfélagsins frekar heldur en einstaklingsbundna frávikshegðun. Innan hvers hóps í 

samfélaginu verða til ákveðnar reglur sem að meðlimum hópsins ber skylda að fylgja. Þessar 

reglur skilgreina það hvaða hegðun er talin vera eðlileg og hvaða hegðun er talin vera óeðlileg 

innan hópsins eða samfélagsins. Þeir einstaklingar sem að brjóta reglur hópsins geta átt á 

hættu að verða álitnir sem frávik (e. outsider) samkvæmt öðrum meðlimum. Becker telur að 

frávik séu þeir einstaklingar  sem að fylgja ekki fyrir fram ákveðnum reglum og viðmiðum 

samfélagsins. Einstaklingar fara oftar en ekki að vantreysta þeim sem að eru talin vera frávik 

vegna þess að þeir geta ekki fylgt reglunum sem að samfélagið setur. Frávikshegðun er því  

búin til af samfélaginu og er háð viðbrögðum frá öðrum meðlimum innan þess. Hópar 

samfélagsins skapa frávikshegðun með því að setja reglur sem að þarf að fylgja eftir og þar af 

leiðandi útiloka þá sem fylgja ekki reglunum. Hópar samfélagsins eru margir og ólíkir og þar 

af leiðandi eru ólíkar skoðanir á milli mismunandi félagshópa. Það getur leitt til þess að 

hóparnir hafa ólíkar reglur og eru jafnvel ekki sammála um það hvað sé rétt eða rangt og 

hvaða reglur eiga að vera í gildi hverju sinni (Becker, 1963).  

 Reglur hópanna geta verið af ýmsu tagi. Þær geta verið bundnar í lög eða verið reglur 

sem að hópurinn hefur sjálfur búið til út frá fyrir fram gefnum hugmyndum og hefðum. Það 

hversu langt einstaklingar þurfa að ganga til þess að vera stimplaðir sem frávik fer eftir því 

hvaða hópi eða samfélagi hann tilheyrir en það getur líka farið eftir hverju fráviki fyrir sig og 

hver staða einstaklingsins innan samfélagsins er. Samkvæmt Becker er frávikshegðun ekki 

athöfnin sem slík heldur er hún afleiðing af því hvernig aðrir einstaklingar hópsins líta á þá 

einstaklinga sem að brjóta gegn reglunum. Þegar að einstaklingur er álitinn vera frávik verður 

hann stimplaður sem slíkur út frá viðbrögðum samfélagsins. Vegna þess að hópar 

samfélagsins eru mismunandi og ólíkar reglur sem gilda innan þeirra er það háð hverjum og 

einum félagshóp hvað talið er vera frávikshegðun. Það sem álitið er frávik í einum hóp þarf 

ekki endilega að vera talið frávik í öðrum hóp. Það er því háð því hvaða félagshóp einstaklingar 

tilheyra hvort að eitthvað ákveðið athæfi er álitið slæmt eða ekki (Becker, 163).  

Becker fjallar um það hvernig fráviksstimpillinn getur orðið að ráðandi stöðu (e. master 

status) í lífi þeirra sem eru stimplaðir sem frávik. Þegar stimpillinn verður að ráðandi stöðu 

hafa viðbrögð annarra einstaklinga innan samfélagsins mótast af neikvæðum viðhorfum og 
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staðalmyndum í garð þeirra sem tilheyra frávikshópnum. Í kjölfarið getur hættan aukist á því 

að sá sem er stimplaður verður útskúfaður úr samfélaginu. Það getur leitt til þess að þessir 

einstaklingar eiga ekki möguleika á að taka fullan þátt í samfélaginu. Þegar fráviksstaða 

einstaklinga verður að ráðandi stöðu verða einstaklingarnir þekktir fyrir fráviksstöðu sína og 

verður litið á þá út frá þeirri stöðu og oftar en ekki er horft framhjá öðrum einkennum sem að 

einnig skilgreina þessa einstaklinga. Stimpluðu einstaklingarnir verða því oftar en ekki álitnir 

öðruvísi heldur en venjulegt er talið vegna ráðandi fráviksstöðu sinnar. Þegar fráviksstaðan 

verður að ráðandi stöðu getur það aukið líkurnar á áframhaldandi hegðun á sömu braut. Hvað 

geðrænan vanda varðar getur það aukið líkur á krónískum geðrænum vandamálum (Becker, 

1963). 

 

2.3 Edwin M. Lemert  

Strax við fæðingu eru sumir einstaklingar álitnir öðruvísi en annað fólk og verða því jafnvel 

taldir frávik um leið og þeir fæðast inn í heiminn. Til dæmis barn sem fæðist inn í 

minnihlutahóp samfélagsins, vegna þess að það tilheyrir frábrugðnum kynþætti eða tilheyrir 

öðru þjóðerni heldur en er í meirihluta innan þess samfélags. Aðrir hins vegar geta þróað með 

sér frávikshegðun með því að lenda í vitlausum félagsskap þar sem að glæpir eða ofbeldi þykja 

eðlilegur hlutur og eru þar af leiðandi að fara gegn reglum heildarhóps samfélagsins. 

Einstaklingar samfélagsins eru með fyrir fram ákveðnar hugmyndir um það hvað sé talið vera 

öðruvísi eða ekki eðlilegt og þar af leiðindi er hægt að segja að það sé ákveðið fyrir fram hvaða 

einstaklingar eða hópar eru taldir vera frávik í samfélaginu eða ekki. Að mati Lemert er það 

hvernig einstaklingurinn upplifir sjálfan sig eða hversu mikil áhrif það hefur á sjálfsmynd hans 

að vera stimplaður sem frávik mikilvægasti þátturinn í því að geta skilgreint frávikshegðun. 

Tækifæri einstaklinga verða oft af skornum skammti þegar  þeir eru stimplaðir sem frávik. Það 

getur haft þær afleiðingar að einstaklingur sem er stimplaður innan samfélagsins fer að leita 

í félagsskap þeirra einstaklinga sem eru með svipaðan eða sama stimpil og þeir sjálfir og getur 

það leitt til áframhaldandi frávikshegðunar (Lemert, 1951).   

Lemert (1951) fjallaði um fyrsta stigs (e. primary) og annars stigs (e. secondary) 

fráviksstimplun. Frávikshegðun á fyrsta stigi er þegar að einstaklingur brýtur viðmið og reglur 

samfélagsins en er þó ekki stimplaður opinberlega af samfélaginu. Hegðunin helst á fyrsta stigi 

ef hegðunin er réttlætt af þeim einstaklingum sem urðu vitni af henni og af samfélaginu í 
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heild. Ef frávikshegðunin er endurtekin mörgum sinnum eða verður sýnileg innan 

samfélagsins og viðbrögð annarra einstaklinga gagnvart henni eru alvarleg verður hegðunin 

að annars stigs frávikshegðun og verður einstaklingurinn opinberlega stimplaður sem frávik. 

Annars stigs frávikshegðun er því afleiðing af fyrsta stigs frávikshegðun. Annars stigs 

frávikshegðun á sér stað þegar samfélagið bregst við og samþykkir ekki það atvik eða hegðun 

sem einstaklingurinn hefur framið og einstaklingurinn tileinkar sér stimpilinn. Þar af leiðandi 

er annars stigs stimplun afleiðing af breyttri sjálfsmynd einstaklingsins enda fer hann að líta á 

sig út frá fráviksstimplinum. Hann er þannig að bregðast við viðbrögðum samfélagsins 

gagnvart sjálfum sér og viðurkennir stöðu sína sem frávik. Annars stigs fráviks stimplun er þar 

af leiðandi samtvinnuð af samfélagslegum viðbrögðum ásamt viðbrögðum einstaklingsins 

gagnvart sjálfum sér.  

 

2.4 Erving Goffman 

Erving Goffman fjallaði um félagslega stimplun og smán (e. stigma). Að mati Goffmans er 

stimplun það ferli þegar ákveðnir hópar eða einstaklingar eru ekki samþykktir af samfélaginu 

og falla þar af leiðandi ekki inn í fyrir fram ákveðnar reglur þess. Staðalmyndir um ákveðna 

hópa ráða því hvaða einstaklingar eru stimplaðir og hafa staðalmyndirnar verið mótaðar af 

samfélagslegum hugmyndum um þessa hópa. Hann fjallar um tvær stórar afleiðingar af 

stimplun en það er stöðumissir og félagsleg höfnun. Sá einstaklingur sem er stimplaður verður 

í hugum annarra einstaklinga öðruvísi heldur en venjulegt er talið. Stimplunar ferlið fer ekki 

aðeins fram í gegnum félagsleg samskipti heldur gerist það einnig í gegnum neikvæðar 

umræður um stimplaða hópinn til að mynda í dagblöðum, dægurmenningu eða í öðrum 

fjölmiðlum. Goffman talar um að þeir  einstaklingar sem teljast vera ,,venjulegir” líti á þá 

stimpluðu út frá ómanneskjulegum þáttum. Þar að leiðandi líta hinir venjulegu ekki á þann 

stimplaða sem eðlilegan einstakling og hefur þetta  veruleg áhrif á líf hins stimplaða.  Þetta 

getur gert það að verkum að það myndast ákveðið bil á milli þeirra sem teljast venjulegir og 

þeirra sem eru stimplaðir og verða líkurnar á því að þeir sem að eru stimplaðir haldist enn 

frekar innan frávikshópsins meiri. Þeir venjulegu nota oftar en ekki einhver persónuleg 

einkenni eða orð um þá stimpluðu til þess að aðgreina þá frá því sem að er talið eðlilegt. Í 

félagslegum aðstæðum getur þeim einstaklingum sem eru taldir ólíkir þeim ,,venjulegu” oft 

liðið óþægilega vegna þess að þeir vita ekki hvernig aðrir einstaklingar munu bregðast við 
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þeim í þeim aðstæðum, hvort þeim verður hafnað af öðrum eða litið niður á þá (Goffman, 

1963).  

 Goffman (1961) gerði vettvangsrannsókn á geðsjúkrahúsi á sjötta áratug tuttugustu 

aldar sem hann greindi frá í ,,Asylums: Essays in the social situatin of mental patients and 

other inmates” þar sem hann skoðaði þann félagsheim sem einstaklingar með geðrænan 

vanda lifa við. Hann fjallar um altækar stofnanir samfélagsins sem félagsleg fyrirbæri og að 

þær væru búnar til af einstaklingum í samfélaginu. Megin markmið vettvangsrannsóknar hans 

var að finna út hvernig altækar stofnanir móta sjálf einstaklinga. Markmið geðsjúkrahúsa var 

að lækna hið sjúka sjálf einstaklingsins og búa til nýtt og heilbrigt sjálf í staðinn. Innan altækra 

stofnana skiptast hlutverk einstaklinga upp í starfsmenn annars vegar og sjúklinga hins vegar 

og fylgja einstaklingarnir sínum hlutverkum innan veggja spítalans. Sjúklingar hafa til að 

mynda takmarkað leyfi til þess að fara út og taka þátt í samfélaginu. Goffman komst að því að 

starfsmenn líta á sjúklingana sem bitra og leiðinlega og telja að þeim sé ekki treystandi. 

Sjúklingarnir upplifðu starfsfólkið frekar kuldalegt og að þau töldu sig vera yfir sjúklingana 

hafin. Sjúklingunum fannst starfsfólkið gefa það í skyn að þau ætti einfaldlega slæma meðferð 

skilið vegna veikinda sinna. Sjúklingarnir telja sig  vera veikburða og að það sé verið að kenna 

þeim um eitthvað þegar þeir eru inni á sjúkrahúsi. Einnig upplifa þeir sig seka um eitthvað 

slæmt miðað við hegðun starfsfólksins í garð þeirra. Að mati Goffmans er félagslegur 

sveigjanleiki mjög takmarkaður og félagsleg fjarlægð er mikil á milli sjúklinga og starfsmanna. 

Strangar reglur voru í gildi um það hvaða upplýsingar starfsmenn máttu veita sjúklingum og 

var algengt að mikilvægum upplýsingum um heilsu þeirra væri haldið frá þeim. Goffman taldi 

að innlögn á geðsjúkrahús væri ekki alltaf gagnlegt fyrir sjúklingana. Fyrir fram ákveðinn 

rammi sjúkrahússins skilgreinir oftar en ekki alla hegðun sjúklinganna. Allar athafnir 

sjúklinganna voru álitnar vera birtingarform geðsjúkdóms þeirra, jafnvel þær athafnir sem að 

undir eðlilegum kringumstæðum væru álitnar venjulegar (Goffman, 1961).  
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3 Stimplunarkenningar og geðræn vandamál 

3.1 Stimplunarkenning Bruce Link og félaga 

Félagsfræðingar sem aðhyllast stimplunarkenningar hafa þróað ýmsar leiðir til þess að skilja 

eðli fordóma á geðrænum vandamálum og þær afleiðingar sem að fordómar geta haft í för 

með sér. Bruce Link og félagar settu fram kenningu um stimplun á geðrænum vandamálum til 

þess að varpa ljósi á þann vanda sem að fordómar og stimplun hafa á líf einstaklinga sem að 

verða fyrir stimplun. Kenning þeirra byggir á eldri stimplunarkenningum, til dæmis 

stimplunarkenningu Scheff en Link og félagar uppfæra kenningu hans með breyttum 

hugmyndum. Í þessari endurbættu stimplunarkenningu er lögð áhersla á þá einstaklinga sem 

að höfðu þurft að leita á geðdeild vegna vandamála sinna og hvaða afleiðingar það hefur í för 

með sér á líf einstaklingsins eftir að hafa þurft að leita aðstoðar fagaðila vegna veikinda sinna 

(Link ofl., 1989).  

Líkt og Scheff heldur fram í kenningu sinni, heldur Link því einnig fram að einstaklingar 

innvarpa viðhorfum samfélagsins um það hvað það þýðir að vera stimplaður sem geðveikur 

(Link ofl., 1989). Link byggir kenningu sína einnig á hugmyndum George Herbert Mead (1934) 

um það hvernig einstaklingar læra þau samfélagslegu viðhorf sem eru ríkjandi. Ef að viðhorf 

samfélagsins í garð einstaklinga með geðræn vandamál eru neikvæð mótast hugmyndir 

einstaklinganna af þeim viðhorfum sem gerir það að verkum að þeir hafa einnig neikvæð 

viðhorf í garð þessa hóps. Þetta á bæði við um einstaklinga sem glíma við geðrænan vanda og 

þá sem glíma ekki við slíkan vanda. Viðhorf til geðrænna vandamála koma oft fram í 

mismunun (e. discrimination) á einstaklingum með geðrænan vanda eða að litið sé niður á þá 

(e. devalued). Þeir sem glíma við geðræn vandamál trúa því að samfélagið líti á þá með 

neikvæðum hætti og birtist það hvað best í félagslegri fjarlægð sem að myndast á milli þeirra 

,,venjulegu” og þeirra sem eru stimplaðir (Link ofl., 1989), eins og það bil sem að skapast á 

milli ,,venjulegu” einstaklinganna og þeirra stimpluðu sem að Goffman (1963) fjallaði um. 

Félagsleg fjarlægð er afleiðing neikvæðra viðhorfa almennings gagnvart einstaklingum með 

geðræn vandamál og er skilgreind á þann hátt að meirihluti einstaklinga samfélagsins vilja 

síður taka þátt í félagslegum samskiptum við þann sem glímir við geðrænan vanda (Lauber 

ofl., 2004). Þegar einstaklingur hefur verið stimplaður vegna geðrænna vandamála verður 

hann að mati Link alltaf undir smásjá annarra einstaklinga samfélagsins (Link ofl., 1989). 
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 Kenning Link og félaga beinir sjónum sínum frekar að því hverjar afleiðingar 

stimplunarinnar eru heldur en að skoða hvað það er sem leiðir til stimplunar. Það eru fimm 

þættir sem eiga sér stað þegar einstaklingur er stimplaður. Númer eitt eru samfélagslegar 

hugmyndir um geðræn vandamál, mismunun og það að vera litið niður á einstaklinginn sem 

glímir við geðræn vandamál. Fyrsti þátturinn felur í sér að einstaklingar innvarpa þessum 

samfélagslegu hugmyndum um það hvað það er að vera með geðrænan vanda og stimpla 

aðra út frá þeirri stöðu. Flestir trúa því að samfélagslegar hugmyndir og viðhorf séu neikvæðar 

og að þeir sem að glíma við geðrænan vanda er mismunað af samfélaginu. Afleiðing þessara 

þátta er sú að einstaklingurinn sem glímir við vandann mun trúa því að honum verði hafnað 

af samfélaginu. Skref númer tvö felur í sér opinbera stimplun sem er afleiðing þess ef að 

einstaklingur hefur þurft að fara á geðdeild vegna veikinda sinna. Opinber stimplun er 

mikilvægur þáttur vegna þess að þau viðhorf sem að samfélagið hefur gagnvart einstakling 

sem að hefur leitað sér aðstoðar geta haft persónulegar afleiðingar í för með sér fyrir þann 

sem að verður stimplaður(Link ofl., 1989). 

Skref þrjú eru viðbrögð sjúklingsins við stimpluninni. Ásamt því að líta á stimpilinn sem 

ógn taka þau fram þrjú möguleg viðbrögð einstaklinga við stimpluninni. Einstaklingar sem eru 

stimplaðir eiga það til að fara leynt með sjúkdóm sinn, draga sig í hlé eða takmarka sig frá 

félagslegum aðstæðum og reyna að fræða aðra um ástand sitt í von um að koma í veg fyrir 

neikvæð viðhorf og fordóma. Fjórða skrefið felur í sér afleiðingar stimplunarferlisins á líf 

sjúklingsins. Ef sjúklingurinn trúir því að samfélagið muni mismuna honum vegna stöðu sinnar 

getur það haft neikvæðar afleiðingar í för með sér fyrir hann. Þá getur hann upplifað skömm 

og trúað því að honum sé mismunað og sé aðskilinn frá meirihlutanum. Þetta getur haft 

neikvæðar afleiðingar fyrir bæði sjálfstraust þess sem er stimplaður og einnig félagslegar 

aðstæður hans. Þegar  einstaklingur reynir að fara leynt með ástand sitt, dregur sig í hlé eða 

reynir að fræða aðra getur það vissulega dregið úr einhverjum neikvæðum þáttum 

stimplunar. Það getur þó einnig haft slæmar afleiðingar fyrir lífsgæði einstaklingsins. Það að 

draga sig í hlé getur takmarkað félagslegt stuðningsnet hans og hefur einnig afleiðingar á 

atvinnumöguleika. Skref fimm er bein afleiðing þess sem  gerist ef að  hinir fjórir þættirnir 

virka eða ganga í gegn. Það felur í sér neikvæðar afleiðingar á sjálfstrausti stimplaða 

einstaklingsins og er afleiðing viðhorfa samfélagsins og einstaklingsins á geðsýkisstimplinum. 

Fyrir suma einstaklinga sem glíma við geðrænan vanda geta afleiðingar verið áframhaldandi 

veikindi. Stimplunin hefur þar af leiðandi áhrif á sjálfstraust, varnarleysi og er ákveðið vonleysi 
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meðal einstaklinga sem glíma við geðrænan vanda (Link ofl., 1989). Þessi kenningarlega 

nálgun hefur verið gagnleg til þess að skilja hvers vegna einstaklingar sem glíma við geðrænan 

vanda upplifa oft lítið sjálfstraust, þrengra félagsnet, minnkuð lífsgæði og skort á öðrum 

félagslegum þáttum (Link og Phelan, 2014). Rannsóknir sem hafa verið gerðar út frá 

endurbættri stimplunarkenningu Link og félaga hafa stutt við hugmyndir kenningarinnar og 

sýnt fram á að þegar að einstaklingur leitar sér aðstoðar vegna geðrænna vandamála eða þarf 

að leita á geðdeild hefur það áhrif á sjálfsmynd einstaklingsins (Kroska, 2006). 

 

3.2 Kenning Link og Phelan 

Bruce Link og Jo Phelan (2001) settu einnig fram stimplunarkenningu til þess að varpa ljósi á 

og skilgreina afleiðingar stimplunar á geðrænum vandamálum. Kjarninn í kenningu þeirra er 

sá að staðalmyndir, aðskilnaður, stöðumissir og mismunun á sér stað í ákveðnum aðstæðum 

sem geta leitt til stimplunar. Samkvæmt þeim vísar stimplunin í það þegar að einstaklingar 

eru flokkaðir á grundvelli persónulegra einkenna eða eiginleika sem að talin eru skipta máli. 

Með þessum hugmyndum reyna þau að varpa ljósi á það hvaða afleiðingar fráviksstimpillinn 

hefur á einstaklinga með geðrænan vanda. Stimplun getur leitt til ákveðinna staðalmynda um 

þann hóp sem er stimplaður og getur það leitt til þess að stimplaði einstaklingurinn, eða 

hópurinn, upplifir afneitun, höfnun og útilokun frá öðrum einstaklingum samfélagsins. Það er 

ríkjandi þáttur meðal flestra einstaklinga að aðgreina og flokka aðra í það sem talið er vera 

eðlilegt eða óeðlilegt. Ef að einhver er talinn vera óeðlilegur og fylgir ekki normum 

samfélagsins á einhvern hátt á hann á hættu að vera stimplaður. Stimplun getur átt sér stað 

vegna húðlitar, kynhneigðar eða hegðunar en það virðist vera algengt viðhorf meðal 

einstaklinga að stimpla einhver ákveðin mannleg eða persónuleg einkenni sem afbrigðilegt 

einkenni eða hegðun og er því mannlegur munur oft grundvallar atriði þegar það kemur að 

stimplun. Fyrir fram gefnar hugmyndir um þá sem að teljast vera óeðlilegir innan samfélagsins 

leiðir oftar en ekki til neikvæðra staðalmynda um stimplaða hópinn eða einstaklinginn. 

Rannsóknir hafa til að mynda sýnt að geðýkisstimpillinn felur oftar en ekki í sér sterka tengingu 

við neikvæðar staðalmyndir (Link og Phelan, 2001).  

Það næsta sem á sér stað í stimplunar ferlinu er aðskilnaður hinna stimpluðu frá 

,,okkur” í ,,hina”. Þegar slík aðgreining á sér stað skapast oft sú trú innan samfélagsins um þá 

stimpluðu að þeir séu í raun og veru slæmir eða öðruvísi heldur en eðlilegt er talið. Þetta getur 
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leitt til þess að stimplaði hópurinn er litinn öðrum augum heldur en aðrir einstaklingar og 

verða viðhorfin gagnvart honum neikvæð. Samfélagið telur sig þá í trú um að þeir sem að 

tilheyra hópnum ,,hinir” eru slæmir eða jafnvel ómennskir eins og Erving Goffman (1963) 

benti einnig á. Þessi aðskilnaður leiðir oft til þess að litið er á einstaklinga út frá stimplinum, 

til að mynda er oft talað um þá sem að glíma við geðklofa sem ,,geðklofa” en ekki sem 

manneskju eins og annað fólk. Þannig auðveldar þessi aðskilnaður alhæfingum um það að þeir 

sem tilheyra stimplaða hópnum séu ekki líkir ,,okkur”. Stimplaðir einstaklingar eiga á hættu 

að upplifa stöðumissi sem getur leitt til ójafnaðar innan samfélagsins. Þá upplifa þeir einnig 

aðgreiningu frá öðrum einstaklingum og hópum og finnst þeim samfélagið vera að mismuna 

þeim vegna stöðu þeirra. Þetta getur leitt til þess að það hefur áhrif á félagslega, efnahagslega 

og pólitíska stöðu þeirra stimpluðu innan samfélagsins (Link og Phelan, 2001).  

 

3.3 Áhrif stimplunar á lífsgæði 

Eins og Link og félagar (1989) bentu á getur það haft neikvæðar afleiðingar í för með sér þegar 

einstaklingar leita sér aðstoðar fagaðila vegna geðrænna vandamála vegna þess að 

geðsýkisstimplunin verður opinber, þ.e. aðrir einstaklingar vita af stimplinum og samþykkja 

hann. Einstaklingar verða fyrir opinberri stimplun þegar að þeim er hafnað af samfélaginu 

vegna stöðu sinnar og það hefur áhrif á áframhaldandi líf þeirra. Opinber stimplun á sér stað 

þegar almenningur tileinkar sér eða samþykkir neikvæðar hugmyndir um þann hóp sem er 

stimplaður og lítur á einstaklinga sem að tilheyra þessum hóp út frá þeim hugmyndum. 

Opinber  stimplun felur í sér þrjá þætti: staðalmyndir, fordóma og mismunun. Staðalmyndir 

eru samansafn hugmynda um stimplaða hópinn. Flestir vita af þessum staðalmyndum og 

samþykkja þær. Þegar neikvæðar staðalmyndir eru samþykktar leiðir það í flestum tilfellum 

til fordóma gagnvart þeim einstaklingum sem að tilheyra stimplaða hópnum. Staðalmyndir 

stimplaða hópsins er skilvirk leið til þess að móta viðhorf almennings og eru einstaklingar oftar 

en ekki fljótir að tileinka sér neikvæðar staðalmyndir og þannig mynda sér skoðun á 

einstaklingunum (Corrigan og Watson, 2002). Ef að samfélagslegar hugmyndir um geðræn 

vandamál eru þær að allir sem glíma við vandann eru hættulegir getur almenningur tileinkað 

sér þær hugmyndir um hópinn með því að telja sér trú um að allir þeir sem að kljást við geðræn 

vandamál séu ógnandi. Fordómarnir geta haft þau áhrif að þeir leiða til mismununar gagnvart 

stimplaða hópnum. Mismununin getur til dæmis birst á þann hátt að einstaklingurinn sem er 
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stimplaður opinberlega vegna geðrænna vandamála  er ekki ráðinn í vinnu vegna veikinda 

sinna og hefur skertari tækifæri úti á vinnumarkaðnum (Link, 1987; 1989) eða getur hann 

upplifað aðgreiningu og aðskilnað frá öðrum (Corrigan, 2009).  

Rannsakendur sem hafa skoðað hvaða áhrif opinber stimplun hefur á tækifæri og 

möguleika þeirra einstaklinga sem eru stimplaðir vegna geðrænna vandamála hafa sýnt fram 

á það að vera stimplaður getur haft neikvæð áhrif á áframhaldandi lífshlaup þessara 

einstaklinga og skerða tækifæri þeirra og möguleika í lífinu líkt og kenningar hafa bent á. 

Rannsóknir hafa sýnt að þrátt fyrir að meðferð geti dregið úr einkennum geðrænna 

vandamála hefur opinber stimplun fremur neikvæð áhrif á lífsgæði einstaklinga þegar þeir 

koma aftur út í samfélagið eftir að hafa klárað slíka meðferð (Rosenfield, 1997). Niðurstöður 

rannsóknar Rosenfield (1997) sýndu fram á að því meira sem að einstaklingar finna fyrir 

geðsýkisstimplinum finna þeir fyrir minni ánægju í lífinu. Einstaklingar sem höfðu leitað á 

geðdeild eða fengið einhvers konar meðferð vegna veikinda sinna héldu því fram að flestir 

fyrrum sjúklingar væru ekki samþykktir af almenningi þegar þeir kæmu aftur út í samfélagið. 

Þá töldu þeir að þeir væru álitnir minna traustvekjandi og einnig minna greindir heldur en 

aðrir einstaklingar innan samfélagsins. Opinberi stimpillinn getur því skert lífsmöguleika 

fyrrum sjúklinga. Fyrri rannsóknir hafa sýnt svipaðar niðurstöður en Link og félagar (1987) 

komust að því að stimplun hefur áhrif á líf og lífsgæði. Niðurstöður rannsóknar þeirra sýndu 

að yfir helmingur af þeim einstaklingum sem að glímt höfðu við geðræn vandamál og þurft að 

leita sér aðstoðar á geðdeild töldu að þeir myndu verða fyrir félagslegri höfnun af hálfu 

annarra einstaklinga samfélagsins. Einnig töldu fyrrum sjúklingar líklegt að þeir yrðu fyrir 

félagslegri höfnun þegar að þeir kæmu aftur út í samfélagið eftir að hafa legið á geðdeild. 

Niðurstöður sýndu enn fremur að meirihluti almennings taldi að þeir einstaklingar sem höfðu 

leitað á geðdeild vegna vandamála sinna séu hættulegir og þeir vildu síður eiga í félagslegum 

samskiptum við þá einstaklinga. Þessi viðhorf gera það að verkum að einstaklingurinn verður 

opinberlega stimplaður eftir að hafa leitað sér aðstoðar vegna geðrænna vandamála. 

Afleiðingarnar geta bæði haft félagslegar og persónulegar afleiðingar í för með sér. 

Niðurstöður Link (1987) sýndu að þessir einstaklingar áttu erfiðara með að koma sér aftur á 

rétta braut í lífinu og úti í samfélaginu vegna stimpilsins. Þegar hann bar saman tvo hópa með 

svipuð geðræn vandamál voru niðurstöðurnar þær að sá hópur sem hafði verið á geðdeild 

hafði minni tækifæri á að fá atvinnu, var með lægri tekjur og lélegri sjálfsmynd heldur en þeir 

einstaklingar sem að glímdu við sömu vandamál en höfðu ekki fengið hjálp frá fagaðilum. 
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Þessar niðurstöður eru í samræmi við fyrri rannsókn Link (1982) en þar kom það einnig fram 

að geðsýkisstimpillinn hafði áhrif á atvinnumöguleika og tekjur einstaklingsins sem var 

stimplaður. Þannig getur stimpillinn skert líf þeirra einstaklinga sem eru stimplaðir og hefur 

þau áhrif að það eru frekari líkur á áframhaldandi veikindum hjá viðkomandi. Niðurstöðurnar 

sýndu einnig fram á að þegar tveir einstaklingar með svipuð veikindi voru bornir saman voru 

þeim sem að höfðu þurft að leita sér aðstoðar á geðdeild vegna veikindanna frekar hafnað af 

vinnuveitanda heldur en þeim sem að hafði ekki fengið meðferð. Þessar niðurstöður benda til 

þess að opinber stimplun hefur mikil áhrif á viðhorf samfélagsins í garð þeirra einstaklinga 

sem glíma við geðrænan vanda (Link ofl., 1982). Þær neikvæðu afleiðingar sem fylgja því að 

þurfa að leita sér aðstoðar vegna geðrænna vandamála eru að miklu leyti rótgrónar í 

samfélaginu. Það að einstaklingur verði talinn hættulegur og vanhæfur fer að skipta 

einstaklinginn persónulega máli sem gerir það að verkum að hann býst við því að honum verði 

mismunað af öðrum og hefur það bæði félagsleg og einstaklingsbundin áhrif (Kroska, 2006). 

3.4 Stimplun og sjálfsmynd  

Skert sjálfsmynd og lágt sjálfsálit eru einn af áhættuþáttum fyrir þá einstaklinga sem 

stimplaðir eru vegna geðrænna vandamála. Lélegt sjálfsálit birtist oft á þann hátt að 

einstaklingarnir líta á sjálfan sig sem misheppnaða einstaklinga eða að þeir hafi lítið til þess 

að vera stoltir af í lífi sínu vegna þess hvernig aðrir líta á þá vegna veikinda þeirra (Link ofl., 

2001). Fordómar og opinber stimplun geta  því haft slæmar persónulegar afleiðingar í för með 

sér. Stimplunin getur haft áhrif á bæði sjálfstraust og sjálfvirkni (e. self efficacy). 

Einstaklingurinn fer að líta á sig út frá hugmyndum samfélagsins og þannig stimpla sjálfan sig 

(e. self stigma) út frá staðalmyndum. Þetta getur haft þau áhrif að einstaklingurinn dragi úr 

persónulegum markmiðum og öðrum þáttum sem hafa áhrif á líf hans. Þegar einstaklingar 

tileinka sér þær staðalmyndir og hugmyndir sem eru ríkjandi í samfélaginu gagnvart þeim 

sjálfum og hópnum sem þeir tilheyra fara þeir að tengja sjálfa sig við ríkjandi staðalmyndirnar. 

Til dæmis geta þeir farið að samþykkja þá hugmynd að allir séu hræddir við þá vegna þess að 

þeir séu með geðrænan vanda. Þannig verða einstaklingarnir meðvitaðir um þær neikvæðu 

staðalmyndir sem eru ríkjandi í samfélaginu og tileinka sér geðsýkisstimpilin. Ef staðalmyndin 

um einstaklinga með geðræn vandamál er sú að veikindin eru talin vera honum sjálfum að 

kenna tileinkar hann sér þær hugmyndir og yfirfærir þær á sjálfan sig:  ,,Ég er með geðræn 
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vandamál og það er sjálfum mér að kenna” (Corrigan, 2009). Þá hefur annars stigs 

fráviksstimplun átt sér stað líkt og fjallað er um hér að ofan (Lemert, 1951). 

Þegar einstaklingur upplifir litla sjálfvirkni vegna stimplunar getur það lýst sér á þann hátt 

að viðkomandi stundar til dæmis ekki vinnu eða lætur ýmis tækifæri fram hjá sér fara vegna 

veikinda sinna og vegna lélegrar sjálfsmyndar (Corrigan, 2009). Þeir einstaklingar sem að 

stimpla sig sjálfa út frá ríkjandi staðalmyndum geta einnig átt hættu á að finnast þeir vera 

óverðugir eða ófærir um að takast á við ýmsa þætti daglegs lífs. Skortur á sjálfstrausti fær 

einstaklinginn til þess að vanmeta sjálfan sig vegna stöðu sinnar og hefur hann jafnvel ekki trú 

á því að hann gæti fengið atvinnu tækifæri vegna þess að hann telur sig vera óhæfan vegna 

geðrænna vandamála. Þegar einstaklingur hefur tileinkað sér þessar hugmyndir og stimplað 

sjálfan sig út frá þeim getur verið erfitt fyrir hann að öðlast jákvæða sjálfsmynd að nýju 

(Corrigan, 2009). Stimpillinn getur haft þær afleiðingar að það er erfitt fyrir viðkomandi sem 

er stimplaður að snúa aftur til hefðbundinna félagslegra hlutverka eftir að hafa orðið 

stimplaður vegna veikinda sinna. Einstaklingarnir verða hræddir við félagslega höfnun líkt og 

hefur komið fram hér á undan (Link og Phelan; 2001; Link ofl., 1989). Rannsóknir hafa bent á 

að þeir einstaklingar sem hafa þurft að leita sér aðstoðar voru með lakara sjálfstraust, voru 

minna sjálfstæðir og sjálfvirkni var minni heldur en hjá þeim sem að ekki höfðu þurft að leita 

sér aðstoðar (Kroska, 2006). Rannsóknir hafa sýnt að þegar einstaklingar búast við því að 

verða hafnað af samfélaginu eða að það verði litið niður á þá vegna stöðu sinnar skerðir það 

sjálfstraust þeirra mikið. Þar af leiðindi benda rannsakendur sem að aðhyllast 

stimplunarkenningar á mikilvægi þess að skoða áhrif stimplunar á sjálfsálit þeirra einstaklinga 

sem glíma við geðræn vandamál (Link ofl., 2001). 
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4 Fordómar og viðhorf á geðrænum vandamálum 

4.1 Viðhorf samfélagsins 

Fordómar gagnvart geðrænum vandamálum má rekja langt aftur í tímann. Eins og fram kemur 

hér á undan hafa félagsfræðingar reynt að skilja eðli og afleiðingar fordóma á þessum vanda 

(Link, 1989; Link og Phelan, 2001). Michael Foucault (1965) reyndi til að mynda að skilja 

fordóma á þessu málefni með því að skoða gögn frá 17. öld.  Fræðimenn hafa reynt að skýra 

geðræn vandamál út frá bæði líffræðilegum og læknisfræðilegum skilgreiningum með það að 

markmiði að eyða fordómum í garð geðrænna vandamála innan samfélagsins. Betur verið 

greint frá slíkum skilgreiningum ásamt hugmyndum Foucault (1965) hér á eftir.  

Viðhorf samfélagsins í garð geðrænna vandamála er mikilvægur þáttur sem þarf að 

skoða til þess að skilja eðli og afleiðingar fordóma. Ef viðhorf í garð geðrænna vandamála eru 

neikvæð verða þeir einstaklingar sem glíma við vandann oft fyrir stimplun. Geðsýkisstimpillinn 

getur haft þær afleiðingar að þeir sem glíma við geðrænan vanda verða fyrir mismunun og 

félagslegri fjarlægð frá öðrum innan samfélagsins (Schulze og Angermeyer, 2002; Link, 1987; 

Link ofl., 1989; Link og Phelan, 2001). Megin markmið rannsakenda sem að skoða viðhorf og 

fordóma gagnvart geðrænum vanda er að finna út leiðir til þess að geta dregið úr stimplun og 

neikvæðum viðhorfum í garð þeirra sem að glíma við vandann (Angermeyer og Dietrich, 

2006). Það er mikilvægur þáttur í að skoða hvaða áhrif stimplun hefur á áframhaldandi líf og 

lífsgæði þeirra einstaklinga sem glíma við geðræn vandamál (Pescosolido, 2008). Á seinni 

hluta síðustu aldar og í kringum aldamótin fóru fræðimenn að gera ýmsar áætlanir til þess að 

fræða almenning og auka þekkingu á geðrænum vandamálum og var markmiðið að draga úr 

fordómum, stimplun og mismunun (Angermeyer og Dietrich, 2006). Rannsóknir hafa þó sýnt 

fram á það að þrátt fyrir aukna þekkingu á geðrænum vandamálum, þá einna helst geðklofa, 

hefur það aukið félagslega fjarlægð (Lauber ofl., 2004). Rannsóknir hafa bent á að 

geðsýkisstimpillinn tengist neikvæðum viðhorfum sem mynda neikvæðar staðalmyndir um þá 

einstaklinga sem glíma við geðræn vandamál. Fólk hefur frekari tilhneigingu til þess að meta 

einstakling með geðheilbrigðisvandamál á neikvæðan hátt þrátt fyrir að vita ekkert um 

viðkomandi nema það að hann hafi átt við geðrænan vanda að stríða. Það getur leitt til þess 

að fordómar hafi áhrif á skömm og félagslega útilokun einstaklinganna (Angermeyer og 

Dietrich, 2006). Rannsóknir hafa enn fremur bent á  að einstaklingur sem hefur þurft að 

leggjast inn á geðdeild vegna geðrænna vandamála hafi verið hafnað af vinnuveitanda þegar 
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það kemst upp að hann hafi verið frá vinnu vegna geðræns vanda. Einnig hefur það komið í 

ljós að fordómar eru oft áberandi þegar að einstaklingur þarf að nýta sér ýmsa almenna 

þjónustu, til dæmis með því að fá lélegri þjónustu innan heilbrigðiskerfisins vegna þess að 

veikindin eru af andlegum toga en ekki líkamlegum. Einstaklingar með geðrænan vanda hafa 

upplifað það að þeirra vandamál séu ekki álitin eins alvarleg og vandamál annarra sem eiga 

við líkamleg vandamál að stríða (Schulze og Angermeyer, 2002).  

Angermeyer og Dietrich (2006) komust að því að mikill meirihluti almennings telur 

einstaklinga með geðrænan vanda vera óútreiknanlega og ófyrirsjáanlega og þar af leiðandi 

er erfitt að treysta þeim. Þær niðurstöður styðja við hugmyndir Becker (1963) um að erfitt sé 

að treysta þeim einstaklingum sem falla ekki  inn í fyrirfram gefnar reglur samfélagsins.  Einnig 

telur fólk sig upplifa óvissu, óþægindi eða ótta í kringum þessa einstaklinga, en þessi viðhorf 

eiga hvað mest við um þá sem að glíma við geðklofa. Í rannsókn Pescosolido (2010) skoðaði 

hún hvernig viðhorf í garð geðrænna vandamála höfðu breyst meðal almennings í 

Bandaríkjunum frá 1996-2006. Hún komst að því að viðhorfin höfðu ekki breyst í jákvæðari 

átt. Meirihluti almennings sýndi enn þá neikvæð viðhorf í garð geðrænna vandamála árið 

2006. Niðurstöðurnar sýndu til að mynda að árið 2006 voru fleiri þátttakendur sem að sögðust 

ekki vilja hafa einstakling með geðklofa sem nágranna sinn heldur en árið 1996. Martin (2000) 

skoðaði viðhorf bandarísk almennings og lagði áherslu á það hvort að almenningur hefur vilja 

til þess að eiga í samskiptum við einstaklinga sem glíma við geðrænan vanda. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að almenningur hafði neikvæðari viðhorf gagnvart þeim 

einstaklingum sem voru með geðklofa og þunglyndi heldur en einstaklingum með minni 

vandamál. Það kom einnig fram að almenningur var líklegur til þess að hafna einstaklingum 

með geðræn vandamál á þann hátt að þau vilja ekki að slíkt fólk myndi giftast inn í fjölskylduna 

þeirra og vildi ekki hafa slíka einstaklinga sem nágranna eða vini. Auk þess vildu almennir 

borgarar ekki hafa heimili fyrir fólk með geðrænan vanda í sömu götu og þeir búa í eða í 

hverfinu þeirra. Niðurstöðurnar benda enn fremur á að stimplun á geðrænum vandamálum 

var enn þá til staðar þrátt fyrir aukna fræðslu og meiri þekkingu.   

4.2 Viðhorf gagnvart geðrænum vandamálum barna og unglinga  

Mikil áhersla hefur verið lögð á það að skoða viðhorf almennings til geðrænna vandamála 

meðal fullorðinna en minna hefur verið gert af slíkum rannsóknum meðal barna og unglinga. 

Spurningar hafa vaknað meðal félagsfræðinga um það hvort að rannsóknir myndu sýna áhrif 
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stimplunar þegar það kemur að því að skoða viðhorf gagnvart geðrænum vanda barna og 

unglinga. Einnig hvort að almenningur myndi telja að meðhöndlun á 

geðheilbrigðisvandamálum barna myndu leiða til félagslegrar fjarlægðar og fordóma líkt og 

rannsóknir hafa sýnt að geti gerst meðal fullorðinna (Martin ofl.,2007; Link ofl., 1987; Link ofl., 

1989; Rosenfield; 1997). Þessi skortur á rannsóknum hvað varðar geðrænan vanda barna 

hefur vakið upp spurningar meðal rannsakanda um það hvernig stimplun og mótun fordóma 

og mismununar er gagnvart börnum sem glíma við geðrænan vanda. Eitt helsta áhyggjuefni 

þess að börn og unglingar nýti sér geðheilbrigðisþjónustu er áhættan á stimplun og aukinni 

notkun á geðlyfjum meðal barna og unglinga. Vegna þess að fæst börn leita sér hjálpar vegna 

geðrænna vandamála með sínu frumkvæði er mikilvægt að skoða viðhorf og væntingar 

samfélagsins í garð geðheilbrigðisþjónustu barna og unglinga. Einnig er mikilvægt að rannsaka 

það hvort að almenningur þekki eða geti skilgreint geðræn vandamál meðal barna og unglinga 

og það hverjar hugmyndir eða skoðanir almennings eru á slíkum vanda, hvort að hann sé 

talinn alvarlegur, hvort að almenningur telji mikilvægt að leita aðstoðar fagaðila eða annað 

slíkt (Pescosolido ofl., 2008).  

Pescosolido og félagar hennar (2008) gerðu rannsókn þar sem þau spurðu fullorðna 

einstaklinga í Bandaríkjunum hvort þau gátu borið tengsl á ADHD og þunglyndi og aðgreint 

það frá venjulegum vandamálum meðal barna og unglinga. Niðurstöður þeirra sýndu að  

flestir svarendur, eða um 71,2%, gátu greint venjulegan vanda barna á réttan hátt og töldu að 

slíkur vandi þurfi ekki meðhöndlun frá fagaðilum. Um 69,3% taldi þunglyndi vera geðrænan 

vanda en um 45,6% töldu ADHD vera geðrænt vandamá. Þegar borið var saman barn með 

venjuleg vandamál voru þeir svarendur sem að fegnu lýsingu á ADHD meira en fimm sinnum 

líklegri til þess að telja ástandið vera geðrænt vandamál og þeir sem fengu þunglyndi voru um 

fimmtán sinnum líklegri til þess að skynja það sem geðrænan vanda. Þegar að þunglyndi og 

ADHD voru borin saman var ADHD þrisvar sinnum líklegra til þess að vera skilgreint á réttan 

hátt  og geðsýkisstimplinum hafnað. Það kom í ljós að svarendur voru ekki að meta alvarleika 

ADHD og þunglyndis á sama hátt. Aðeins meira en einn þriðji af svarendum, eða 38,4% töldu 

ADHD vera mjög alvarlegt en um 83,6% töldu þunglyndi vera mjög alvarlegt. Að lokum voru 

þeir sem fengu barn með venjulegan vanda líklegri til þess að meta að slíkur vandi væri ekki 

alvarlegur. Einn þriðji af svarendum, eða 32,9%, töldu að ADHD gæti lagast af sjálfu sér, en 

þrír fjórðu eða 75,7% töldu að meðferð væri líkleg til þess að vera hjálpleg hvað varðar að 

minnka einkenni vandans. Nánast allir svarendur, eða 89,8%, töldu að þunglyndi myndi lagast 
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með hjálp frá heilbrigðisþjónustu eða fagaðilum og 17,4% trúði að þunglyndi gæti lagast án 

þess að fá aðstoð. Niðurstöðurnar sýndu því fram á að almenningur metur vandamál barna 

og unglinga misalvarlega. Hins vegar þótt að læknismeðferð og almenningsvitund hefur aukist 

benda gögnin þeirra á að meira en helmingur svarenda geti ekki enn greint ADHD á réttan 

hátt og meðal þeirra sem gera það er það tæplega einn af hverjum fimm sem að hafna því að 

ADHD sé talið vera geðrænn vandi. Í samanburði við ADHD töldu fleiri svarendur þunglyndi 

vera alvarlegt og að það væri erfitt að lækna það án aðstoðar fagaðila.  

Martin og félagar (2007) rannsökuðu það hvernig viðhorf gagnvart geðrænum 

vandamálum barna væri meðal almennings. Þátttakendur rannsóknarinnar fengu persónu 

lýsingar af þremur börnum með ADHD, mikið þunglyndi og síðan astma einkenni. 

Þátttakendur voru spurðir hvort að þeir vildu eiga í samskiptum við barn sem að væri með 

ýmis geðræn eða líkamleg vandamál. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að svarendur voru 

líklegastir til þess að meta félagslega fjarlægð gagnvart börnum með ADHD og þunglyndi 

heldur en með líkamleg vandamál. Til dæmis bentu niðurstöðurnar á að einn af hverjum fimm 

svarendum voru ekki ánægðir með það að hafa barn með ADHD í næsta húsi, í bekk með barni 

sínu í skólanum eða að barnið þeirra væri vinur barna með slíka greiningu. Niðurstöðurnar 

bentu einnig á að stimplun á geðrænum vanda vekur upp höfnun meðal barna sem glíma við 

slík vandamál vegna þess að einstaklingar hræðast þau og búast við að þau séu ofbeldisfull. 

Félagsleg fjarlægð endurspeglar því stimplun á geðrænum vandamálum og hefur einnig áhrif 

á börn og unglinga með slíkan vanda.  

Pescosolido (2007) skoðaði ásamt fleirum það hvernig samfélagsleg viðbrögð eru við 

því þegar að börn og unglingar með geðheilsuvandamál nýta sér meðferðarmöguleika vegna 

þess. Þá skoðaði hún hvort að stimplun í tengslum við geðheilbrigðisþjónustu og vilja til þess 

að nýta sér geðlyf. Rannsóknin skoðaði fjóra þætti stimplunar: hvort að barn yrði álitið sem 

utangarðs (e. outsider) og stöðu þess, síðari afleiðingar eftir að hafa leitað sér meðferðar 

vegna geðrænna vandamála, trúnaðarmál og að lokum hvort að foreldrar kenni sjálfum sér 

um vanda barna sinna. Einnig voru fjórir þættir notkunar á geðlyfjum skoðaðir: hvort að 

notkun geðlyfja hafi áhrif á ofbeldi, hvaða langtíma áhrif það hefur í för með sér og það hvort 

að verið sé að gefa börnum í of miklum mæli geðlyf, þá vegna venjulegrar hegðunar sem að 

jafnvel þyrfti ekki á meðferð lyfja að halda. Að lokum hvort að geðlyfja notkun meðal barna 

hafi einhverjar alvarlegar persónuleika breytingar í för með sér. Niðurstöður sýndu að nærri 

helmingur svarenda var sammála því að ef barn greinist með geðræn vandamál hefur það 
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áhrif á stöðu þess og oft verður það álitið utangarðs. Meira en helmingur var efins um að 

trúnaði yrði gætt og töldu þá að aðrir einstaklingar samfélagsins myndu vita af því hvaða börn 

væru í meðferð vegna geðræns vanda. Minna en helmingur taldi að foreldrar myndu kenna 

sjálfum sér um. Einnig voru flestir sammála um það að lyfjagjöf til barna með 

hegðunarvandamál hafi langtíma neikvæð áhrif á þroska barnsins. Yfir helmingur greindi frá 

því að gefa börnum geðlyf þegar þau eru ung tefur fyrir því að takast á við raunveruleg 

vandamál þeirra. Að lokum var yfir helmingur sem að samþykkti að lyf fyrir börn með 

hegðunarvandamál hefði áhrif á persónuleika þeirra og kom í veg fyrir að fjölskyldan gæti 

leyst vandamálið sjálf. Mikilvægir þættir í þessum niðurstöðum eru að flestir töldu að börnum 

séu gefin of mikið af lyfjum og að það hafi langvarandi neikvæð andleg áhrif og að margir 

þátttakendur greindu stimplunar viðhorf gagnvart geðlyfja notkun barna. Þá sýndu 

niðurstöðurnar enn fremur fram á að stimplun sé einnig hindrun í því að börn og unglingar 

leiti aðstoðar vegna geðrænna vandamála.  

4.3 Áhrif fjölmiðla á fordóma  

Eins og Mead (1934) og Link (1989) hafa bent á þá læra einstaklingar þau viðhorf sem að 

ríkjandi eru gagnvart ákveðnum málefnum hverju sinni innan samfélagsins. Ef að samfélagsleg 

viðhorf gagnvart einstaklingum með geðrænan vanda eru neikvæð er líklegt að flestir tileinki 

sér neikvæð viðhorf gagnvart þeim hópi. Þannig tileinkar fólk sér þær hugmyndir sem eru 

ríkjandi fyrir hópinn og þannig mótar samfélagið í flestum tilfellum viðhorf einstaklinganna. 

Þetta gerist oft í gegnum fjölmiðla og dægurmenningu. Ef að einstaklingur með geðrænan 

vanda er sýndur á neikvæðan hátt í bíómyndum eða fjallað um hann neikvætt í fréttatímum 

eða dagblöðum er líklegt að almenningur dragi upp neikvæða mynd af öllum þeim 

einstaklingum sem glíma við geðrænan vanda. Einstaklingar tileinka sér þau viðhorf sem 

birtist í fjölmiðlum og á það við bæði um þá einstaklinga sem glíma við geðrænan vanda, þá 

sem munu einhvern tímann glíma við slíkan vanda og einnig þá sem að hafa aldrei og munu 

ekki glíma við vandann. Það þýðir að þeir einstaklingar sem glíma við eða munu glíma við hafa 

einnig neikvæð viðhorf gagnvart geðrænum vandamálum og munu þau því sjá sjálfa sig í 

neikvæðu ljósi  (Pescosolido, 2008).  

Það skiptir ekki aðeins máli hvernig einstaklingar með geðræn vandamál eru birtir í 

fjölmiðlum og dægurmenningu heldur er það einnig mikilvægt hvernig brugðist er við þeim 

einstaklingum af öðrum persónum fjölmiðilsins eða dægurmenningar. Rannsóknir hafa sýnt 
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að það sé yfirleitt brugðist við þeim á neikvæðan hátt og er það einn þáttur í því að skapa 

fordóma og neikvæð viðhorf. Einstaklingar með geðrænan vanda eru yfirleitt sýndir sem 

hættulegir, ófyrirsjáanlegir eða vanhæfir. Það hvernig aðrir bregðast við þeim í bíómyndum 

hefur til að mynda mikil áhrif á það hvernig almenningur myndar sér skoðanir á þessum 

einstaklingum í raunveruleikanum og mótar það samfélagsleg viðhorf gagnvart hópnum. 

Fjölmiðlar og dægurmenning hefur þannig ákveðin völd í því að skapa samfélagsleg viðhorf 

gagnvart geðrænum vandamálum  (Pescosolido, 2008). Þegar umfjöllunin er neikvæð í garð 

geðrænna vandamála í fjölmiðlum ýtir það undir félagslega fjarlægð á milli almennings og 

einstaklinga með geðræn vandamál. Til dæmis sýndu niðurstöður úr þýskri rannsókn að  

félagsleg fjarlægð jókst mikið þegar að tveir einstaklingar með geðklofa réðust að 

stjórnmálamönnum í Þýskalandi. Í kjölfarið var fjallað um atvikið í fjölmiðlum á neikvæðan 

hátt sem að hafði áhrif á viðhorf almennings (Angermeyer og Dietric, 2006). Sigrún Ólafsdóttir 

(2007) skoðaði fjölmiðla umfjöllun og viðhorf til geðrænna vandamála í Bandaríkjunum, 

Þýskalandi og á Íslandi.  Niðurstöðurnar í rannsókn hennar sýndu að viðhorf voru neikvæðari 

í Bandaríkjunum heldur en í hinum tveimur löndunum. Það voru frekar dregnar upp 

neikvæðar staðalmyndir um geðræn vandamál í fjölmiðlum í Bandaríkjunum og var það 

algengara að fjallað var um einstaklinga með geðrænan vanda sem hættulega heldur en á 

Íslandi og í Þýskalandi.  
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5 Sjúkdómsvæðing geðrænna vandamála 

5.1 Sjúkdómsvæðing 

Eins og hefur komið fram hér að ofan hafa neikvæð viðhorf og fordómar í garð geðrænna 

vandamála verið ríkjandi í gegnum tíðina og hafa félagsfræðingar og aðrir fræðimenn reynt 

að skilja eðli þessara fordóma og neikvæðu viðhorfa. Michael Foucault (1965) skoðaði til 

dæmis gögn alveg aftur til 17. aldar til þess að skilja hvernig viðhorfin hafa verið í garð 

geðrænna vandamála í gegnum söguna. Hann komst að því að samfélagslegur skilningur á 

geðrænum vanda hefur verið breytilegur eftir tíma og rúmi. Á miðöldum var til að mynda litið 

á einstaklinga með geðrænan vanda sem töfrandi einstaklinga og var álitið að þessir 

einstaklingar væru undir áhrifum frá einhverju trúarlegu eða einhverjum æðri mætti. Í 

bókmenntum og listum voru þeir sýndir sem dularfullir og skapandi einstaklingar. Í 

nútímanum hafa hins vegar læknar og aðrir hagsmuna aðilar farið að skilgreina geðræn 

vandamál enn frekar. Læknisfræðilegar skilgreiningar fela í sér merkimiða eða stimplun á þá 

sem glíma við geðrænan vanda. Foucault telur að ástæðan á bak við það að skilgreina geðræn 

vandamál út frá læknisfræðilegum skýringum gefur læknum og einnig almenningi betra 

tækifæri til þess að stjórna þessum einstaklingum og þannig öðlast vald yfir þeim  (Foucault, 

1965). Tuttugasta öldin hefur oft verið kölluð öld sjúkdómsvæðingarinnar en þegar fleiri og 

fleiri þættir mannlegrar hegðunar eru skilgreindir út frá læknisfræðilegum skilgreiningum og 

taldir vera sjúkdómur er talað um sjúkdómsvæðingu. Geðræn vandamál hafa átt sérstakt pláss 

innan sjúkdómsvæðingar en fleiri og fleiri þættir mannlegra og tilfinningalegra þátta hafa 

verið skilgreindir sem geðrænt vandamál og talið þurfa meðhöndlun lækna og lyfja (Conrad 

og Schneider, 1992).  

Conrad og Schenider telja sjúkdómsvæðinguna vera þá leið læknisfræðinnar til þess að 

glíma við óæskilega hegðun einstaklinga í samfélaginu. Ef að óæskileg hegðun er skilgreind út 

frá læknisfræðilegu sjónarhorni er hægt að líta á hegðunina sem sjúkdóm sem væri hægt að 

meðhöndla með lyfjum. Tilkoma geðlyfja á tuttugustu öldinni ýtti undir þá trú að andleg 

veikindi heyrðu undir læknisfræðina og þyrftu læknisfræðilega meðhöndlun og þar af leiðandi 

fóru fleiri andlegir kvillar og tilfinningalegir þættir að vera skilgreindir sem sjúkdómur 

(Conrand og Schneider, 1992). Þessi nálgun læknisfræðinnar á því að skilgreina í auknum mæli 

mannlega og tilfinningalega þætti út frá læknisfræðilegum skilgreiningu hefur þó verið 

gagnrýnd. Það getur verið fljótleg leið að fylgja læknisfræðilegum skilgreiningum og meta svo 
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að fleiri þættir þurfi meðhöndlun lyfja  og getur það jafnvel verið hjálplegt til þess að halda 

ýmsum einkennum niðri. Samt sem áður hefur enn ekki fundist orsök eða afleiðing allra 

geðrænna vandamála en læknisfræðin er samt sem áður með ákveðnar meðferðir við þeim. 

Gagnrýnin hefur því falið í sér að með því að skilgreina þessa þætti aðeins út frá 

læknisfræðinni er horft fram hjá öllum þeim félagslegu aðstæðum sem að gætu einnig verið 

áhrifaþáttur eða jafnvel undirliggjandi orsök ýmissa geðrænna vandamála (Cockerham, 2006).  

 

5.2 Líffræðilegar og læknisfræðilegar skýringar 

Ásamt auknum vinsældum á því að skýra geðræn vandamál út frá læknisfræðilegum 

skilgreiningum á seinni hluta 20. aldarinnar fóru vinsældir líffræðilegra skilgreininga einnig að 

aukast. Markmiðið með því að skilgreina geðrænan vanda í auknum mæli sem sjúkdóm átti 

að hafa það í för með sér að draga úr fordómum. Ef að geðræn vandamál eru skilgreind sem 

sjúkdómur átti það að auka líkurnar á því að fólk myndi ekki líta á vandann sem 

einstaklingsbundið vandamál sem að væri sjúklingunum sjálfum að kenna heldur eitthvað sem 

að þeir gætu ekki gert að. Ef að einstaklingur getur ekki borið ábyrgð á vanda sínum vegna 

þess að vandinn er talinn vera sjúkdómur dregur það úr neikvæðum viðhorfum og að 

fordómar áttu á endanum hverfa alveg (Phelan, 2005). Rannsóknir hafa hins vegar ekki sýnt 

fram á að læknisfræðilegar og líffræðilegar skýringar dragi úr fordómum gagnvart geðrænum 

vandamálum (Phelan, 2005; Schnittker, 2008). Ýmsir rannsakendur hafa einblínt á að skoða 

það hvort að viðhorf gagnvart geðrænum vandamálum hafi orðið jákvæðari og hvort að 

fordómar hafi minnkað í kjölfar þess að líffræðilegar og læknisfræðilegar skýringar fóru að 

aukast. Þrátt fyrir þá bjartsýni að fordómar myndu minnka þegar að geðræn vandamál eru 

skýrð sem sjúkdómur frekar heldur en einstaklingsbundið vandamál og að fræðsla hefur verið 

aukin hafa rannsóknir ekki sýnt fram á jákvæðari viðhorf í garð geðrænna vandamála 

(Angermeyer og Dietrich, 2006). Í rannsókn Phelan (2005) sýndu niðurstöður fram á það að 

þegar einstaklingur með geðrænan vanda var lýst út frá líffræðilegum skýringum voru 

þátttakendur líklegri til þess að vilja síður að hann myndi giftast inn í fjölskyldu þeirra og 

eignast börn vegna hræðslu um að slíkur vandi myndi ganga í ættir. Þá sýndu niðurstöður úr 

rannsókn Schnittker (2008) svipaðar niðurstöður en þar kom fram að þegar einstaklingur með 

geðklofa var lýst út frá líffræðilegum skýringum töldu þátttakendur hann frekar vera 

hættulegan eða ógnandi vegna veikinda sinna. Angermeyer (2013) kannaði viðhorfs breytingu 
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meðal þýsks almennings á árunum 1990-2011 og komst að því að þrátt fyrir líffræðilegar 

skýringar væru viðhorfin ekki jákvæðari gagnvart geðrænum vandamálum. Viðhorf gagnvart 

einstaklingum sem glímdu við geðklofa voru neikvæðari árið 2011 heldur en 1990. Árið 2011 

sýndu einstaklingar meiri ótta og hræðslu gagnvart þeim sem voru með geðklofa heldur en 

1990 en sýndu þó minni ótta gagnvart þunglyndi, en þær niðurstöður geta endurspeglað 

mismunandi staðalmyndir fyrir geðklofa og þunglyndi. Félagsleg fjarlægð var meiri gagnvart 

einstaklingum með geðklofa árið 2011. 

 

5.3 Áhrif líffræðilegra skýringa á Íslandi og samanburður milli þjóða 

Jón Gunnar Bernburg og Sigrún Ólafsdóttir (2009) skoðuðu viðhorf íslensk almennings 

gagnvart geðrænum vandamálum. Þau notuðust við persónu lýsingar og lýstu einstaklingum 

með geðklofa-, þunglyndis- og astma einkenni. Niðurstöður þeirra sýndu að á Íslandi voru 

neikvæð viðhorf í garð þeirra einstaklinga sem að glíma við geðræn vandamál. Viðhorfin voru 

þó neikvæðari í garð einstaklinga með geðklofa heldur en þunglyndi. Þau báru niðurstöðurnar 

saman við viðhorf í Bandaríkjunum og í Þýskalandi og kom í ljós neikvæð viðhorf gagnvart 

geðrænum vanda í öllum þremur löndunum. Þetta á við um hefðbundna fordóma, neikvæðar 

tilfinningar, félagslega fjarlægð og ógn. Á Íslandi eru um það bil 5-6% líkur á að þátttakendur 

telji einstakling með astma eða þunglyndiseinkenni vera hættulegan en um það bil 13% líkur 

á því að hann telur einstakling með geðklofa einkenni vera hættulegan. Í Þýskalandi eru það 

um 15% sem telja einstakling með þunglyndi vera hættulegan en með astmaeinkenni 8% líkur 

og um 18% líkur á að svarandi telji einstakling með geðklofa einkenni hættulegan. Þá kom í 

ljós töluverður munur á milli Þýskalands og Íslands og svo Bandaríkjanna. Niðurstöður fyrir 

Bandaríkin sýndu að það voru 12% líkur á að þátttakendur töldu einstakling með 

astmaeinkenni hættulegan, 27% líkur á að telja einstakling með þunglyndiseinkenni og 50% 

líkur á að telja einstakling með geðklofa einkenni hættulegan.  

Þegar að vandamál einstaklinganna voru skýrð út frá líffræðilegum skilgreiningum eða 

sem sjúkdómur sýndu niðurstöður þeirra neikvæðari viðhorf í garð geðrænna vandamála.  

Þessi áhrif líffræðilegra skýringa á fordóma voru marktækt neikvæðari í Bandaríkjunum heldur 

en á Íslandi og í Þýskalandi. Félagsleg fjarlægð var mest í Bandaríkjunum ásamt ótta tilfinningu 

gagnvart einstaklingum með geðklofa. Þátttakendur í öllum löndum höfðu tilhneigingu til þess 

að hafa neikvæðar tilfinningar í garð einstaklings með þunglyndi en það var þó mildast á 
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Íslandi. Þunglyndis einkenni á Íslandi kölluðu til dæmis á minni ógn og félagslega fjarlægð 

gagnvart einstaklingum með geðræn vandamál (Jón Gunnar Bernburg og Sigrún Ólafsdóttir, 

2009). Niðurstöður þeirra styðja við fyrrum rannsóknir á viðhorfum gagnvart geðrænum 

vandamálum. Þrátt fyrir að geðrænn vandi sé skilgreindur út frá líffræðilegum eða 

læknisfræðilegum skilgreiningum hafa fordómar og neikvæð viðhorf ekki minnkað í garð 

þeirra sem að glíma við vandann (Phelan, 2005; Schnittker, 2008; Pescosolido, 2010). 

Læknisfræðilega sjónarhornið virtist hafa minnst áhrif á neikvæð viðhorf á Íslandi  en í 

Bandaríkjunum og Þýskalandi mótuðust neikvæð viðhorf einna mest af þeirri hugmynd að 

ástandið stafi af sjúkdómi í heila (Jón Gunnar Bernburg og Sigrún Ólafsdóttir, 2009). 
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6 Umræður 

Markmið þessarar ritgerðar var að skoða fordóma og neikvæð viðhorf gagnvart geðrænum 

vandamálum út frá sjónarhorni stimplunarkenninga. Stimplunarsinnar hafa haldið því fram að 

stimplun hafi veruleg áhrif á líf þeirra einstaklinga sem eru stimplaðir. Á sjöunda og áttunda 

áratugnum boðuðu stimplunarsinnar breytta sýn á rætur frávikshegðunar, meðal annars  

hvað varðar geðræn vandamál. Þeir telja að að fráviksstimpillinn sé afleiðing frá viðbrögðum 

samfélagsins við óæskilegri hegðun. Í gegnum tíðina hefur verið litið á geðræn vandamál sem 

óæskilega eða afbrigðilega hegðun. Einstaklingar sem að glíma við geðrænan vanda hafa oftar 

en ekki verið álitnir sem frávik og stimplaðir sem slíkt innan samfélagsins en þær hugmyndir 

um það hvað sé talið vera frávik eða ekki er mótað af viðhorfum og staðalmyndum sem að 

hafa verið ríkjandi innan samfélagsins í gegnum tíðina. Viðhorfin gagnvart geðrænum 

vandamálum hafa í lang flestum tilfellum verið neikvæð og getur það því verið erfitt ferli að 

reyna að breyta þeim rótgrónu hugmyndum og staðalmyndum sem að hafa verið ríkjandi 

innan samfélagsins. Stimplunarsinnar hafa bent á mikilvægi þess að skoða geðsýkisstimpilinn 

og þau áhrif sem að hann hefur á þá einstaklinga sem eru stimplaðir og á viðhorf í garð 

geðrænna vandamála. Sjónarhornið hefur þó verið gagnrýnt og töldu gagnrýnendur að 

geðsýkisstimpillinn hefur ekki áhrif á viðhorf né fordóma heldur er það frekar afbrigðileg 

hegðun einstaklinganna sem að mótar og skapar fordóma í samfélaginu.  

Fræðimenn sem fjallað hefur verið um hér að ofan hafa meðal annars lagt áherslu á 

það hvernig stimplun getur valdið neikvæðum breytingum á  tækifæri einstaklinga í lífinu eftir 

að hafa orðið fyrir stimplun. Þær rannsóknir sem voru skoðaðar í þessari ritgerð sýndu fram á 

að stimplun getur leitt til neikvæðra afleiðinga á lífsgæði og tækifæri þeirra einstaklinga sem 

að glíma við geðrænan vanda. Í rannsókn Rosenfield (1997) komst hún til dæmis að því að því 

meira sem einstaklingar finnur fyrir geðsýkisstimplinum því minni verður lífsánægja þeirra. 

Link og félagar höfðu sýnt svipaðar niðurstöður en þar kom það til dæmis fram að 

einstaklingar sem glímt höfðu við geðrænan vanda áttu erfitt með að koma sér aftur á rétta 

braut í lífinu eftir að hafa legið inni á sjúkrahúsi vegna vandamála sinna. Einstaklingar fengu 

þá lægri tekjur eða að þeim var hafnað af vinnuveitendum (Link ofl., 1987) og einnig hefur 

verið sýnt að þegar að einstaklingur hefur legið inni á geðspítala vegna veikinda sinna hefur 

honum frekar verið hafnað af vinnuveitenda frekar heldur en einstakling með sömu veikindi 

en ekki legið á sjúkrahúsi (Link ofl., 1982).  Þetta hefur óneitanlega  þær afleiðingar í för með 
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sér að það skerðir líf þessara einstaklinga. Þegar að þeir trúa því að þeim verði mismunað og 

hafnað minnkar það líkurnar á því að þeir reyni að ná einhverjum ákveðnum árangri í lífinu. 

Þetta getur haft áhrif á sjálfsmynd einstaklinga (Corrigan, 2009) og oftar en ekki fara 

einstaklingar að líta á sjálfa sig út frá stimplinum sem að höfundur trúir að geti skert enn frekar 

afkasta getu einstaklinga innan samfélagsins og í lífinu almennt.  

Það voru einnig skoðaðar rannsóknir sem að snúa að viðhorfum samfélagsins í garð 

geðrænna vandamála, en viðhorfin hafa verið fremur neikvæð í gegnum tíðina. Viðhorfin 

mótast af rótgrónum hugmyndum og staðalmyndum líkt og kemur fram hér að ofan ásamt 

því að fjölmiðlaumfjöllun og dægurmenning getur haft gríðarleg áhrif í að móta staðalmyndir 

á geðrænum vanda.  Þær viðhorfs rannsóknir sem skoðaðar voru sýndu að viðhorf hafa ekki 

breyst í jákvæðari átt gagnvart geðrænum vandamálum. Langtíma rannsóknir sem að 

könnuðu viðhorfsbreytingar í nokkrum löndum sýndu að viðhorfin höfðu versnað og að 

meirihluti almennings sýndi enn þá neikvæð viðhorf í garð geðrænna vandamála (Pescosolido, 

2010; Martin, 2000; Angermeyer, 2013). Hvað varðar viðhorf gagnvart geðrænum 

vandamálum barna og unglinga hafa rannsóknir sýnt að almenningur lítur fremur neikvætt á 

það að börn og unglingar nýti sér geðheilbrigðisþjónustu og sýndu niðurstöður til dæmis að 

almenningur vildi síður hafa börn með einhvern geðheilbrigðisvanda nálægt sínum börnum 

(Martin, ofl., 2007; Pescosolido ofl., 2007). Þrátt fyrir ýmsar tilraunir til þess að reyna að draga 

úr fordómum og neikvæðum viðhorfum samfélagsins gagnvart þeim einstaklingum sem að 

glíma við geðrænan vanda virðist það ekki hafa tekist á þann hátt sem að var ætlað. Það kemur 

að vissu leyti á óvart þar sem að aukin fræðsla og meiri þekking ætti í flestum tilfellum að hafa 

jákvæð áhrif og þannig getað dregið úr þeirri félagslegu fjarlægð og höfnun sem að myndast 

oft gegn þeim einstaklingum sem að glíma við slíkan vanda. Önnur leið sem notuð hefur verið 

til þess að reyna að minnka fordóma og neikvæð viðhorf er sú að fræðimenn hafa í auknum 

mæli útskýrt geðræn vandamál út frá bæði læknisfræðilegum og líffræðilegum 

skilgreiningum. Rannsóknir hafa þó ekki sýnt fram á að slíkar skilgreiningar hafi dregið úr 

fordómum og hafa rannsóknir sýnt að oft voru auknari fordómar í garð geðrænna vandamála 

þegar að þau voru útskýrð sem sjúkdómur (Schnittker, 2008; Phelan, 2005). Niðurstöður 

rannsóknar sem að gerð var á Íslandi sýndu að viðhorf eru fremur neikvæð í garð geðrænna 

vandamála og höfðu líffræðilegar skýringar ekki jákvæðari áhrif (Jón Gunnar Bernburg og 

Sigrún Ólafsdóttir, 2009).  
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Það er því ljóst að margir þættir skapa neikvæð viðhorf og fordóma gagnvart þeim 

einstaklingum sem að glíma við geðrænan vanda. Þetta er mikilvægt efni til þess að rannsaka 

og skoða vegna þess að rótgrónar og fordómafullar hugmyndir í garð þeirra einstaklinga sem 

að glíma við geðrænan vanda hafa áhrif á líf, lífsgæði og sjálfsálit þeirra einstaklinga og getur 

það því haft mikil áhrif á þá eftir að þeir hafa leitað sér aðstoðar vegna veikinda sinna. Að mati 

höfundar er mikilvægt að fræða almenning enn frekar til þess að fordómar í garð þeirra 

einstaklinga sem að glíma við geðrænan vanda fari minnkandi og að líf þessara einstaklinga 

geti orðið bærilegra á einhvern hátt. Það kom á óvart að rannsóknir hafa sýnt að þrátt fyrir 

aukna fræðslu og frekari þekkingu hafa viðhorfin lítið breyst. Það sýnir enn frekar hversu 

rótgrónar þær hugmyndir eru um geðræn vandamál og þá einstaklinga sem glíma við 

vandann. Mikilvægt er að taka fram að það getur haft áhrif á niðurstöður þessarar ritgerðar 

að rannsóknirnar sem teknar  voru til athugunar eru orðnar nokkuð gamlar. Það gæti því verið 

verið  að nýlegri rannsóknir sýna að í dag séu viðhorfin búin að breytast á einhvern hátt í 

jákvæðari átt og fordómar og viðhorf hafa breyst. Það er samt sem áður ljóst að erfitt er að 

breyta gömlum hugmyndum og viðhorfum og þyrfti umræða og annað slíkt að breytast í garð 

geðrænna vandamála til þess að fordómar og neikvæð viðhorf geta farið minnkandi gagnvart 

þessum hópi samfélagsins.  
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