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Útdráttur 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að kanna reynslu einstaklinga sem upplifað hafa 

vinasambönd sem einkennast af andlegu ofbeldi. Ennfremur var leitast við að skoða 

viðhorf þátttakenda til þess hvað gæti hafa valdið slíkum samskiptum, reynslu þeirra af 

vinslitum og upplifun þeirra af stuðningi. Var þetta jafnframt skoðað með tilliti til 

hlutverks fagaðila á við félagsráðgjafa. Framkvæmd var eigindleg viðtalsrannsókn en tekin 

voru viðtöl við tíu konur. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að andlegt ofbeldi 

og neikvæð samskipti geta orðið meðal annars til af persónugerð og aðstæðum gerenda, 

sem og viðhorfi og skilningi þolendanna á aðstæðunum. Andlegt ofbeldi innan 

vinasambanda virtist samkvæmt frásögn viðmælendanna felast einna helst í stjórnsemi, 

niðurlægingu og ógnandi hegðun gerendanna. Afleiðingar fyrir viðmælendurna fólust í 

tilfinningalegri vanlíðan, andlegu álagi og kvíða. Einnig greindu viðmælendur frá því 

hvernig aðstæður sem þessar gátu mótað atferli og samskiptafærni þeirra. 

Viðmælendunum gat reynst flókið og erfitt að binda enda á samskiptin. Stuðningur af 

hálfu aðstandenda skipti þátttakendur jafnframt miklu máli, en flestir viðmælendur töldu 

sig hafa að einhverju leyti skort slíkan stuðning. Niðurstöður rannsóknarinnar veita innsýn 

í hvernig andlegt ofbeldi getur orðið til innan náins vinasambands. Rannsókn þessi getur 

því eflt skilning og þekkingu á þessu málefni, en það hefur lítið sem ekkert verið rannsakað 

hérlendis. Út frá niðurstöðunum mátti álykta að fagaðilar á við félagsráðgjafa hafi 

hlutverki að gegna í aðstæðum sem þessum, en mikilvægt er að þeir sinni því af 

fagmennsku og nærgætni. Ljóst er að vitundarvakning á málefni þessu er mikilvæg í 

samfélagi okkar svo unnt sé að bregðast við andlegu ofbeldi sem birst getur innan náinna 

vinasambanda.  

 

 

 

Lykilorð: Vinir, vinasambönd, neikvæð samskipti, andlegt ofbeldi. 
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Abstract 

The aim of this study was to examine the experiences of individuals who have been a part 

of friendships that involved emotional abuse. Furthermore, the aim was to look into the 

opinions of participants of what could have been the instigator of such communication, 

their experience of ending the communication and their impression of support. The role 

of social workers in situations like these was also examined. A qualitative interview 

method was utilized where ten women were interviewed. The results of the study 

indicated that psychological abuse or negative communication can be caused by the 

personality or the situation of the abuser, and also by the frame of mind or 

comprehension of the victim of their situation. Psychological abuse could be 

characterized by controlling behavior, humiliation or threatening conduct according to 

the participants. The victims experienced the effects as mainly emotional and 

psychological stress and anxiety. The participants also elaborated on how situations like 

these influenced their behavior and communication skills. The support of others was of 

great importance to the participants. However many of the participants considered 

themselves lacking such support in some way. The results of this study can give insight 

into how psychological abuse can occur within close friendships. The study will hopefully 

promote further understanding and knowledge on the subject, which has not been 

studied to much extent before. The results indicate that professionals like social workers 

have a part to play in situations like these, although they must approach their role with 

professionalism and consideration. Societal awareness of this issue is clearly of great 

importance for us to be able to respond appropriately to psychological abuse that can 

appear within friendships. 

 

 

 

 

Keywords: Friends, friendship, negative communication, emotional abuse.  
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Formáli  

Verkefni þetta er lokaritgerð í meistaranámi til starfsréttinda við félagsráðgjafardeild 

Háskóla Íslands og er það metið til 30 ETCS eininga. Ber verkið titilinn „Ég var bara eins og 

fangi: Upplifun af andlegu ofbeldi innan vinasambanda.“ Titillinn er vísun í hvernig 

upplifun einstaklinga af andlegu ofbeldi í vinasambandi þeirra getur í sumum tilfellum 

reynst þeim flókin og torveld viðureignar. Er það því von rannsakanda að verkefni þetta 

muni leiða til aukinnar þekkingar á þessu sviði og vitundarvakningar í okkar samfélagi á 

mikilvægi þess.  

Leiðbeinanda mínum, dr. Freydísi Jónu Freysteinsdóttur, dósent við 

félagsráðgjafardeild, færi ég innilegar þakkir fyrir vandlega leiðsögn og hvatningu sem 

reynst hefur mér ómissandi í þessu lærdómsferli. Föður mínum og móður er ég 

sérstaklega þakklát fyrir yfirlestur og einstakan stuðning sem og vinkonu minni Rósu 

Kolbeinsdóttur sem yfirfór einnig verkið. Sýndu þau mér öll einstaka hjálpsemi og 

þolinmæði. Þá vil ég ennfremur þakka viðmælendum mínum tíu, sem veittu mér innsýn í 

hugarheim þeirra og gáfu mér tíma til að kanna upplifun af erfiðum aðstæðum. Ljóst er 

að viðfangsefni þetta getur reynst einstaklingum erfitt umræðu og því var þátttaka þeirra 

ómetanleg. Síðast en ekki síst vil ég þakka vinkonum mínum, bæði í 

félagsráðgjafardeildinni og annars staðar, sem stutt hafa mig. Hvatning ykkar og skilningur 

hafa veitt mér mikinn styrk. 
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1 Inngangur  
Flestir hafa upplifað vinasambönd og samskipti sem einkennast af mikilli nánd á 

lífsleiðinni, en slíkar aðstæður geta verið þýðingarmeiri heldur en margir gera sér grein 

fyrir (van Harmelen o.fl., 2017). Vinasambönd og eðli samskipta innan þeirra hafa þannig 

viðamikil og langvarandi áhrif á andlega velferð og sálarlíf einstaklinga sem og þroskaferli 

þeirra (Furman Collins, Garner, Montanaro og Weber, 2009; Sheikh, 2018-b). Felst þetta 

ennfremur í styrkleika sambanda en sterk vinasambönd geta breytt miklu fyrir velferð 

fólks (Dion o.fl., 2016; Sheikh, 2018-a). Neikvæð samskipti innan vinasambanda geta aftur 

á móti valdið alvarlegri andlegri vanlíðan en það getur þó reynst erfitt að binda enda á 

vinasambönd sem einkennast af neikvæðni (Wei og Jonson-Reid, 2011). Slík forðun á sér 

einkum stað vegna ótta einstaklinga við einangrun og einmanaleika (Ge, Yap, Ong og 

Heng, 2017; Tiwari, 2013). Vinasambönd geta þannig í sumum tilfellum verið skaðleg og 

uppspretta vanlíðunar (Wei og Johnson-Reid, 2011). Neikvæð samskipti innan 

vinasambanda geta meðal annars birst vegna afbrýðisemi (Lavallee og Parker, 2009), 

ójafnvægis í samskiptum (Bond, Lusher, Williams og Butler, 2014; Del Real, 2019) eða 

persónugerðar einstaklinga (Abell, Brewer, Qualter og Austin, 2015). Ennfremur er 

algengt að þolendur andlegs ofbeldis telji sjálfa sig eiga sök á því með framkomu sinni og 

getur það haft neikvæð áhrif á andlega heilsu þeirra og getu til að losna úr aðstæðum 

sínum (Doyle, 2001; Herzeberger, Potts og Dillon, 1981). 

Andlegt ofbeldi er algengt en þó nokkuð vanmetið vandamál sem birst getur á 

mörgum sviðum félagslegra samskipta, hvort sem er innan fjölskyldna, meðal para eða 

innan náinna vinasambanda (Embætti landlæknis, 2012; World Health Orginization, 

2019). Getur slíkt ofbeldi haft langvarandi og alvarlegar afleiðingar (Doyle, 2001; 

Mechanic, Weaver og Resick, 2008). Inngrip vegna andlegs ofbeldis milli vina gæti að mati 

rannsakanda komið til af hálfu fagaðila, hvort sem það er með stuðningi vegna viðvarandi 

ofbeldis eða með forvarnarvinnu sem fælist í fræðslu á eðli slíkra sambanda. Andlegt 

ofbeldi meðal náinna vina hefur lítið verið rannsakað hérlendis og er það mat 

rannsakanda að fáir séu meðvitaðir um að slíkt ofbeldi geti átt sér stað, þrátt fyrir að 

fræðilegar skilgreiningar nái yfir þetta hugtak (Embætti landlæknis, 2012). Því telur 
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rannsakandi það mikilvægt að tekið sé mið af þessum veruleika og að fagfólki sé veitt 

viðeigandi verkfæri til þess að það sé fært um að bregðast við slíkum aðstæðum.  

1.1 Markmið rannsóknar 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða og fá skilið reynslu og upplifanir einstaklinga 

sem upplifað hafa neikvæð samskipti innan vinasambanda af andlegu ofbeldi sem gæti 

hafa átt sér stað. Jafnframt var markmiðið að auka samfélagslegan skilning á fyrirbæri 

sem þessu, sem og að skoða mögulega aðkomu félagsráðgjafa í slíkum aðstæðum. Til þess 

að rýna betur í hvernig einstaklingar lenda í álíka aðstæðum var leitast við að skilja hver 

upplifun einstaklinganna var af því að binda enda á samskiptin og hvernig viðhorfum þeir 

höfðu mætt úr umhverfi sínu. Rannsóknin var framkvæmd í þeirri von að frekar sé unnt 

að koma til móts við þarfir einstaklinga sem búið hafa við neikvæð samskipti innan 

vinasambanda. Rannsakandi telur mikilvægt að einstaklingar séu fræddir um hvað felist í 

heilbrigðum vinasamskiptum og að sama skapi hvað felist í óheilbrigðum samskiptum. 

Eins telur hann mikilvægt að einstaklingar hljóti fræðslu í því hvernig mögulegt sé fyrir þá 

að binda enda á slík vinasambönd.  

1.2 Val á viðfangsefni 

Andlegt ofbeldi hefur verið mér hugstætt í gegnum tíðina og sérstaklega eftir að ég hóf 

nám í félagsráðgjöf. Sjálf hef ég nokkra persónulega reynslu af neikvæðum samskiptum 

innan vinasambands sem áttu sér stað fyrir yfir áratug síðan. Það var við yfirlestur fyrir 

próf í áfanga sem fjallaði um ofbeldi sem ég fékk þá hugljómun að andlegt ofbeldi ætti sér 

ekki einvörðungu stað innan fjölskyldna og í ástarsamböndum. Eftir að ég hafði kynnt mér 

eðli og einkenni andlegs ofbeldis fann ég margt sameiginlegt við reynslu mína. Fékk ég þá 

áhuga á að skoða hvort að slíkar aðstæður gætu átt sér stað á fleiri stöðum innan 

samfélagsins. Jafnframt hvort áhrif slíkrar upplifunar væru þess eðlis að fagfólk á við 

félagsráðgjafa gæti átt veigumiklu hlutverki að gegna við að draga úr neikvæðum áhrifum 

og upplifunum í slíkum tilvikum. Ennfremur vildi ég með rannsókn minni vekja athygli 

samfélagsins á þessum vanda. Sjálf þurfti ég inngrip í mínar aðstæður til að öðlast skilning 

á mikilvægi þess að binda enda á þetta vinasamband mitt. Eftir það fann ég mikinn létti 

en skildi þó jafnframt eftir því sem fram leið hve óheilbrigð samskiptin hefðu í raun verið. 

Með góðum stuðningi og sjálfskoðun hef ég þó náð að vinna úr upplifun minni og þessari 

slæmu reynslu. Tel ég mig því hafa verið fullfæra um að sinna rannsókn minni af hlutleysi 
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og fagmennsku. Þannig er von mín að þessi rannsókn nýtist sem leiðsögn fyrir samfélagið 

um að hefja samtal um þetta mál.  

1.3 Hagnýtt gildi rannsóknar 

Rannsakandi telur, bæði vegna eigin reynslu og út frá upplýsingaöflun, að efni þessarar 

rannsóknar sé mikilvægt að mörgu leyti. Í ljósi mikilvægis félagslegra tengsla (Baumeister 

og Leary, 1995; Sheikh, 2018-a) og alvarleika áhrifa andlegs ofbeldis á þolendur þess 

(Mechanic o.fl., 2008) er ljóst að grípa þarf oftar inn í aðstæður á við neikvæð 

vinasamskipti. Bregðast þarf við slíku ofbeldi hvort sem það á sér stað innan ástar- eða 

vinasambanda, en afleiðingar þess geta varðað almannahag. Almenn skilgreining 

landlæknis á andlegu ofbeldi snýr meðal annars að ofbeldi sem getur átt sér stað meðal 

kunningja og vina (Embætti landlæknis, 2012), en þrátt fyrir það hefur andlegt ofbeldi í 

nánum vinasamböndum verið lítið sem ekkert rannsakað hérlendis eftir bestu vitund 

rannsakanda. Út frá þessu má ætla að andlegt ofbeldi innan vinasambanda sé 

raunverulegt vandamál sem rannsaka þyrfti frekar.  

Er það mat rannsakanda að inngrip af hálfu fagaðila gæti breytt miklu um útkomu og 

áhrif andlegs ofbeldis á þolendur. Þannig gætu fagaðilar á við félagsráðgjafa gert 

einstaklingum viðvart um að samskipti af þessu tagi séu óheilbrigð og geti haft skaðleg 

áhrif á heilsu þeirra og velferð. Jafnframt gætu félagsráðgjafar aðstoðað þolendur og 

gerendur við að vinna úr upplifunum og tilfinningum þeirra og virkjað þá til sjálfshjálpar 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). Einnig telur rannsakandi að rannsókn þessi muni gegna 

mikilvægu hlutverki í að bæta við þekkingu á málaflokknum með von um að rannsóknin 

kveiki frekari áhuga fræðimanna. Þannig vonar rannsakandi að efni ritgerðarinnar muni 

gagnast samfélaginu, leiði til vitundarvakningar og efli viðbragðsgetu fagaðila.  

1.4 Uppbygging ritgerðar  

Ritgerð þessi skiptist í fimm kafla en fyrsti kafli hennar er inngangurinn sem þessi setning 

er hluti af. Í kjölfar inngangs mun koma fræðileg umfjöllun en hún byggir aðallega á 

ritrýndum greinum sem snerta viðfangsefni rannsóknarinnar. Fræðilegi kaflinn skiptist 

upp í umfjöllun um vinasambönd, andlegt ofbeldi, andlegt ofbeldi eins og það getur birst 

innan vinasambanda og loks hlutverk félagsráðgjafa í slíkum aðstæðum. Jafnframt er í 

honum að finna umfjöllun um kenningar sem tengja má við andlegt ofbeldi innan 
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vinasambanda. Þriðji kafli ritgerðarinnar fjallar um þá aðferð sem stuðst var við í 

rannsóknarferlinu og mun rannsakandi leitast við að gera skilmerkilega grein fyrir öllum 

stigum rannsóknarinnar. Í fjórða kafla ritgerðarinnar er greint frá niðurstöðum 

rannsóknar með vísun í viðtöl rannsakanda og í fimmta kafla er að finna umræðu og 

lokaorð ritgerðarinnar.  
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2 Fræðilegt yfirlit 
Eftirfarandi kafli snýr að fræðilegri umfjöllum og þá einna helst kenningum sem tengja má 

við efnið sem og fyrirliggjandi rannsóknum á viðfangsefninu. Einnig verður greint frá 

helstu hugtökum sem varða vináttu og neikvæð samskipti innan vinasambanda. Þá verður 

leitast við að skilgreina hvað felst í vináttu og hver áhrif hennar geta verið. Jafnframt 

verður fjallað um hlutverk afbrýðisemi og einmanaleika, sem og andlegt ofbeldi og áhrif 

þess. Að lokum verður greint frá rannsóknum og fyrri þekkingu sem tengist andlegu 

ofbeldi innan vinasambanda, en að mati rannsakanda sýnir takmörkuð umfjöllun um 

slíkar aðstæður fram á mikilvægi þess að rannsaka þurfi þetta efni frekar.  

2.1 Kenningar 

Tengja má ýmsar kenningar við andlegt ofbeldi eða önnur neikvæð samskipti sem geta 

átt sér stað innan vinasambanda. Helstu kenningar sem hæfa þessu viðfangsefni eru 

vistfræðikenning Bronfenbrenners (Berk, 2004), þroskakenning Eriksons (1959) og 

kenningin um að tilheyra (e. need to belong) (Baumeister og Leary, 1995) sem og 

þarfapýramídi Maslows (Hagerty, 1999; Lester, 2013). Fjallað verður um þessar kenningar 

hér fyrir neðan. 

2.1.1 Vistfræðilíkan Bronfenbrenner 

Gagnlegt er að líta sérstaklega til þess hvernig samskipti og tengsl einstaklinga myndast á 

lífsleið þeirra þegar leitast er við að rýna í hvernig neikvæð samskipti í vinasamböndum 

geti átt sér stað. Styðjast má við vistfræðilíkan Urie Bronfenbrenner til að öðlast ítarlegri 

skilning á slíkum samskiptum. Hann skiptir með líkani sínu samfélagi einstaklinga upp í 

fjögur svið og er tilgangur þess að skoða hvaða áhrif sviðin hafa á einstaklinga sem og 

hvert á annað. Sviðin í líkani Bronfenbrenner skiptast upp í svokallað nærkerfi (e. 

microsystem), millikerfi (e. mesosystem), stofnanakerfi (e. exosystem) og lýðkerfi (e. 

macrosystem). Þessi svið ná frá innsta félagslega umhverfi einstaklinga, sem 

samanstendur af fjölskyldu og nánum vinum, til ytri sviða, líkt og samfélagsins alls. Þannig 

lýsir líkan Bronfenbrenner því hvernig þessi svið geta mótað einstakling og þroska hans í 

gegnum samskipti (Berk, 2004).  

Nærkerfið í líkani Bronfenbrenner sýnir samskipti einstaklings við vini og fjölskyldu 

hans og hvernig slík samskipti geta haft áhrif á þroska og mótun einstaklingsins. Millikerfið 
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snýr aftur á móti að tengslum og tengingum á milli nærkerfa hjá einstaklingnum og 

hvernig samskiptin innan þeirra geta mótað önnur samskipti hans. Millikerfið getur 

þannig skýrt hvernig neikvæð samskipti á milli náinna vina mótast vegna neikvæðra 

fjölskyldusamskipta svo dæmi sé tekið. Stofnanakerfi Bronfenbrenner fjallar um stofnanir 

og önnur slík kerfi og hvernig þau geta haft bein eða óbein áhrif á einstaklinga, en til að 

mynda geta vinnustaðir foreldra haft áhrif á líðan og hegðun foreldranna og þannig haft 

óbein áhrif á líf barna þeirra. Lýðkerfi Bronfenbrenner snýr að lokum að ysta kerfi 

einstaklingsins, en það á meðal annars við um hvernig menning og viðhorf innan 

samfélags geta mótað þroska og líf einstaklings. Þannig getur einstaklingur sem býr innan 

samfélags, þar sem lítill skilningur er á eiginleikum og áhrifum andlegs ofbeldis, átt erfitt 

með að binda enda á samskipti sem einkennast af slíku ofbeldi (Berk, 2004). Líkan 

Bronfenbrenner nýtist fagaðilum til að tileinka sér mikilvægi þess að skoða aðstæður 

einstaklinga heildrænt og getuna til að skilja hegðun, hugsanir og tengsl út frá þeim 

kerfum sem einstaklingarnir koma úr.  

2.1.2 Þroskakenning Erikson 

Þroskakenningu Erikson má á vissan hátt tengja við persónugerð og getu einstaklinga til 

að valda öðrum vanlíðan og er hún því nytsamleg þegar litið er til aðstæðna sem 

einkennast af andlegu ofbeldi. Kenning Erikson snýr að lífsskeiðamótun einstaklinga og 

hvernig tilfinningagreind mótast í gegnum getu þeirra til að takast á við margvísleg átök á 

hverju þroskaskeiði fyrir sig. Ennfremur hefur það áhrif hvernig einstaklingum tekst að 

komast frá einu lífsskeiði yfir á það næsta. Mótun einstaklinga á sér þannig stað 

samkvæmt Erikson í flóknu ferli sem felst í ákveðnum skeiðum á lífsferli einstaklings. Í 

kenningu hans kemur jafnframt fram hvernig sjálf einstaklinga tileinkar sér færni og 

viðhorf sem miða að því að laga þá að félagslegu umhverfi sínu (Berk, 2004).  

Erikson lýsir því hvernig útkoma úr þeim átökum sem einstaklingar standa frammi 

fyrir á vissum tímabilum í lífi þeirra getur orðið annað hvort neikvæð eða jákvæð. Hann 

flokkar slík átök í átta tímaskeið. Fyrsta tímaskeiðið hefst við fæðingu einstaklingsins og 

hið seinasta á sér stað á elliárunum, en einstaklingar eru að takast á við þroskatengd átök 

ævilangt. Neikvæðar útkomur í kenningu Eriksons á mismunandi lífsskeiðum einstaklinga 

eru eftirfarandi; vantraust, skömm, minnimáttarkennd, hlutverkaleysi, einangrun, 

stöðnun og örvænting. Hins vegar teljast jákvæðar útkomur átakanna vera traust, 
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sjálfræði, frumkvæði, sköpunarhæfni, sjálfsþekking, nánd, afkastageta og heilindi. 

Útkoma einstaklinga á hverju skeiði veltur þannig á getu þeirra til að takast á við hvern 

ágreining fyrir sig en átök þessi geta skipt miklu fyrir velferð og samskiptahæfni 

einstaklinga (Beckett og Taylor, 2010; Erikson 1959). 

Erikson fjallar um hvernig einstaklingar öðlast færni, eða vangetu, við að sýna 

hluttekningu út frá átökum tímabilanna. Út frá kenningu Erikson má þannig sjá hvað getur 

valdið því að einstaklingar ná ekki að þróa með sér tilheyrilega færni við sýna öðrum 

samkennd og skilning (Beckett og Taylor, 2010; Erikson 1959). Geta einstaklinga til að 

takast á við sjötta stig skiptir miklu máli í þessu samhengi. Sjötta stig kenningar Erikson á 

sér stað á ungdómsárum en á þeim tíma leitast einstaklingar við að öðlast nánd því ella 

einangrast þeir. Með því að læra að sýna öðrum einstaklingum umburðarlyndi og traust 

geta þeir þannig þróað með sér betri tengslagetu og félagsfærni. Takist einstaklingi ekki 

að ljúka við sjötta stig kenningarinnar á jákvæðan máta getur það komið niður á færni 

hans til að tengjast öðru fólki, sjá hlutina út frá sjónarhóli annarra og þróa með sér hæfni 

til náinna jákvæðra samskipta (Gold, 1992).  

Þessi hlið kenningar Erikson snýr einnig að sálfélagslegri (e. psychosocial) færni fólks 

og skýrir þannig það sem gæti þótt óeðlileg samskiptafærni og hegðun (Beckett og Taylor, 

2010; Erikson 1959). Því mætti nýta kenningu Erikson til skýringar á því hvers vegna 

einstaklingar eru færir um að beita aðrar manneskjur andlegu ofbeldi út frá vangetu 

þeirra til að takast á við þessi átök. Kenningin er því nytsamleg við að skýra hvernig 

andlegt ofbeldi getur birst í nánum vinasamböndum út frá vangetu einstaklinga til að 

takast á við þroskaverkefni á lífsleiðinni (Beckett og Taylor, 2010; Erikson 1959).  

2.1.3 Kenningar um þörf einstaklinga að til þess að tilheyra 

Kenningin um að tilheyra 

Gagnlegt er fyrir fagfólk að öðlast skilning á hvað veldur því að einstaklingar viðhalda 

samböndum og samskiptum sem einkennast af neikvæðni eða andlegu ofbeldi. Líta má 

því til kenningarinnar um að tilheyra, en hún var sett fram af Baumeister og Leary (1995). 

Kenningin um að tilheyra fjallar um hvernig manneskjur finna flestar fyrir knýjandi og 

óhjákvæmilegri þörf til að skapa samleið og langvarandi tengsl við annað fólk. Slík þörf er 

samkvæmt þeim ómissandi hluti af getu einstaklinga til að takast á við lífið (Hackenbracht 

og Gasper, 2013).  
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Þörf einstaklinga fyrir nánd birtist samkvæmt kenningunni á vissum tímabilum lífs 

þeirra og á þessi þörf við um flestalla einstaklinga óháð bakgrunni og aðstæðum. Út frá 

rannsókn Baumeister og Leary (1995), sem sneri að því að athuga sanngildi 

kenningarinnar, má greina að skortur á nánum tengslum getur jafnframt haft alvarlegar 

og viðvarandi afleiðingar. Tapi einstaklingur nánum tengslum finnur hann sig oft knúinn 

til að bæta upp þann missi með nýjum tengslum. Baumeister og Leary (1995) fjölluðu um 

mögulegar afleiðingar sem einstaklingur gæti fundið fyrir vegna tengslamissis, en upplifi 

einstaklingur tengslaleysi geta afleiðingar þess verið allt frá einmanaleika upp í andlega 

kvilla á borð við kvíða eða þunglyndi (Baumeister og Leary, 1995). Seinni rannsóknir sýndu 

fram á hvernig hægt væri að greina þörf einstaklinga til þess að tilheyra, með því að 

staðsetja einstaklingana á skala þess að tilheyra (e. the Need to Belong Scale). En með 

slíku tæki má greina hve mikið einstaklingur þarf á samþykki annarra að halda og einnig 

þeirri tilfinningu að vera hluti af einhverri heild. Jafnframt sýnir skalinn hvað 

einstaklingarnir eru reiðubúnir að gera til að forðast félagslega einangrun (Pillow, Malone 

og Hale, 2015).  

Nýta má kenninguna um að tilheyra sem skýringu á tengslum og aðstæðum 

viðmælenda rannsakanda. Þar sem úrtak rannsóknarinnar voru einstaklingar sem 

upplifað höfðu aðstæður sem flokkast geta undir andlegt ofbeldi, þá er nytsamlegt að 

reyna að öðlast betri skilning á hvað veldur tilheigingu fólks til að viðhalda vinskap sínum 

þrátt fyrir ofbeldið sem það gæti hafa upplifað. Kenningin skýrir þannig hvernig ótti 

einstaklinga við að upplifa höfnun, einmanaleika eða félagslega útilokun geti gert þaðað 

verkum að þeir viðhaldi óæskilegum vinasamböndum. Ennfremur gæti þessi kenning 

skýrt fyrir öðrum samfélagsþegnum þá tilhneigingu hjá þolendum andlegs ofbeldis innan 

náinna vinasambanda til að halda í vináttu sína þrátt fyrir þá vanlíðan sem hún veldur. Þar 

á móti má einnig nýta kenningu þessa til að öðlast betri skilning á því hve mikilvæg 

félagsleg tengsl geta reynst einstaklingum og jafnframt gagnsemi þess að viðhalda eða 

betrumbæta slík tengsl sé það mögulegt (Baumeister og Leary, 1995). 

Þarfapýramídi Maslow 

Kenning Baumeister og Leary (1995) um að tilheyra má líkja við kenningu Maslow en hann 

fjallar einnig að einhverju leyti um mikilvægi þess að einstaklingar upplifi sig sem hluta af 

félagslegu neti. Nýta mætti þannig þríhyrning Maslow til þess að fá skilið tilheigingu 
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einstaklinga til að viðhalda nánum vinasamböndum þrátt fyrir að samskipti innan þeirra 

einkennist af neikvæðni og vanlíðan. Maslow skipti upp grunnþörfum einstaklinga í fimm 

þætti og líkt og í pýramída er grunnþátturinn mikilvægastur og síðan koll af kolli þar til 

toppnum er náð. Grunnþáttur Maslow og mikilvægasti snýr að líkamlegum þörfum 

einstaklings, annar þátturinn snýr að öryggi einstaklingsins, sá þriðji að þörf hans til að að 

tilheyra, fjórði að sjálfsmynd einstaklings og fimmti, og síðasti, snýr að sjálfvirkjun (e. self-

actualization) hans, það er getu hans til að láta langanir sínar og væntingar raungerast 

(Lester, 2013). 

Þriðji þáttur Maslow er einkar áhugaverður fyrir viðfangsefni þessarar rannsóknar og 

er hann um margt sambærilegur við kenningu Baumeister og Leary (1995). Maslow taldi 

þannig þörf einstaklinga til að upplifa sig sem hluta af samfélagi og þörf þeirra á nánum 

vinum vera eina af grunnþörfum þeirra til þess að finna lífsfyllingu. Ennfremur taldi 

Maslow þörf einstaklinga fyrir tengsl vera mikilvægari en þörf þeirra á sterkri sjálfsmynd 

og sjálfsvirkjun. Þannig má ætla að telji einstaklingur sig vera að stofna vinskap og 

tengslum í hættu sé hann í raun að draga úr möguleikum sínum á að finna fyrir lífsfyllingu 

(Hagerty, 1999; Lester, 2013). Þannig sýna þessar tvær kenningar hvernig þörf 

einstaklinga á nánum tengslum virðist oft mikilvægari en fólk gerir sér grein fyrir. 

2.2 Vinasambönd 

Vinasambönd geta skipt sköpum fyrir velferð einstaklinga og þroskaferli þeirra, en slík 

sambönd hafa oft verið rannsökuð (Furman o.fl., 2009; Rowsell, Ciarrochi, Heaven og 

Deane, 2014). Erfitt getur reynst að skilgreina vináttu, en hún hefur bæði verið skilgreind 

sem dýnamísk (e. dynamic) tengsl milli tveggja aðila sem gagnast þeim báðum (Burk, 

1996; Furman o.fl., 2009), sem og samband sem einstaklingur gengur sjálfviljugur í og 

veitir honum ánægju og lífsfyllingu (Furman o.fl., 2009; Wiseman, 1986). Vinátta er því 

mikilvægur hluti af lífsferli einstaklinga sem getur haft margs konar áhrif, en nánar verður 

fjallað um það hér að neðan. 

2.2.1 Mikilvægi jákvæðra vinatengsla 

Vinasambönd og eðli þeirra geta haft mikið að segja um andlega velferð einstaklinga. 

Fjöldi náinna vina og gæði samskipta þeirra á milli skiptir miklu máli fyrir velferð 

einstaklinga, en neikvæð vinatengsl geta valdið öðrum eða báðum aðilum sambandsins 

vanlíðan og meðal annarra leitt til depurðar, kvíða eða þunglyndis svo fátt eitt sé nefnt 
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(La Greca og Harrison, 2005). Aftur á móti geta jákvæð vinasamskipti skipt miklu máli fyrir 

vellíðan einstaklinga. Rannsóknir sýna að góð samskipti og tengsl auka líkur á góðri 

samskiptafærni og leiða til aukinnar seiglu og tilfinningalegs jafnvægis (van Harmelen o.fl., 

2017). Jákvæð vinasamskipti auka jafnframt möguleika einstaklinga á að upplifa jákvæða 

sjálfsmynd, draga úr einmanaleika (Baumeister og Leary, 1995), þunglyndi og jafnvel 

líkum á að einstaklingar þrói með sér geðsjúkdóma (Bond o.fl., 2014; La Greca og 

Harrison, 2005). Því er ljóst að vinasambönd geta haft mikla þýðingu fyrir einstaklinga, og 

eðli samskipta innan þeirra skiptir miklu máli.  

Eðli samskipta innan vináttusambanda getur oltið á kyni einstaklinganna. Þannig eru 

drengir til að mynda líklegri til að byggja vináttu sína á ákveðnum athöfnum (e. activities), 

leikjum og þess háttar á meðan stúlkur eru líklegri til að leggja áherslu á tilfinningaleg 

tengsl og samræður sín á milli. Ljóst er að tilfinningar gegna þannig stærra hlutverki í 

vináttu kvenna en á karla. Tilfinningaleg samsemdarhæfni (e. emotional identification 

skill) kvenna getur skipt miklu máli fyrir getu þeirra til að stofna til náinnar og jákvæðrar 

vináttu, en hið sama virðist ekki eiga við um tengsl karla (Rowsell o.fl., 2014). Konur 

virðast ennfremur hafa vissar óskrifaðar reglur sem felast í samskiptum þeirra, en slíkar 

reglur birtast skýrar en hjá karlmönnum. Séu reglurnar brotnar getur það varðað hörð 

viðurlög af hálfu annars meðlims vináttusambandsins. Slík brot geta falist í uppljóstrun 

leyndarmála, að gleyma stefnumóti og skorti á samstöðu innan sambandsins. Reglur sem 

þessar byggjast á viðteknum skilningi á eðli vináttunnar (Felmlee o.fl., 2012).  

Vinasambönd geta einnig varðað sjálfsöryggi og hegðun einstaklinga að mörgu leyti. 

Rannsóknir benda til þess að einstaklingar sem búi yfir mikilli sjálfstjórn séu líklegri til að 

upplifa vinasamband sem einkennist af jákvæðni og sterkum tengslum (Boman, Krohn, 

Gibson og Stogner, 2012). Góð sjálfsmynd og það að vera laus við andlega kvilla getur 

ennfremur aukið líkur einstaklings á að byggja upp sterkt félagsnet, en þetta virðist eiga 

við um stúlkur frekar en drengi (Pachucki, Ozer, Barrat og Cattuto, 2015). Félagslegur 

stuðningur og vinskapur sem einkennist af jákvæðni og styrk getur eflt getu einstaklinga 

til að takast á við margvíslega erfiðleika sem þeir upplifðu í æsku eftir því sem þeir 

fullorðnast. Þannig getur slíkur stuðningur dregið úr líkum á að upplifun einstaklings af 

mótlæti í æsku bitni á andlegri heilsu og framkomu á fullorðinsárum (Dion o.fl., 2016; 

Sheikh, 2018-a; Özdemir, 2018).  
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Stuðningur sem einstaklingar öðlast í vinasamböndum getur jafnframt skipt sköpum 

fyrir sálfélagslega getu (e. psychosocial functioning) þeirra. Í nýlegri rannsókn leituðust 

rannsakendur við að skoða hvernig áhrif stuðningur vina á ungdómsárum (e. adolescent) 

getur mótað andlega velferð og persónuleika og dregið úr geðrænum kvillum 

einstaklingsins. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að sterkur vinastuðningur geti 

haft meiri áhrif á þessa þætti heldur en stuðningur af hálfu fjölskyldu. Benda þessar 

rannsóknarniðurstöður til mikilvægis vináttu þegar kemur að velferð einstaklinga. Þannig 

virðist stuðningur af hálfu vina, hverra samskipti einkennast af jákvæðni og alúð, 

áhrifameiri en margir meðlimir samfélagsins hafa gert sér grein fyrir (van Harmelen o.fl., 

2017).  

Erik Erikson, Anna Freud og Dorothy Burlingham héldu því öll fram að einstaklingar 

sem upplifa samskipti og sambönd sem einkennast af nærgætni og alúð, og þá sérstaklega 

á barnsaldri, hafi meiri líkur á að þróa með sér getu til samkenndar (e. empathy), trausts 

og samúðar (e. compassion). Mikilvægt er fyrir börn að upplifa sambönd sem innihalda 

væntumþykju og öryggi (e. nurturing) í æsku, en slík sambönd geta styrkt getu 

einstaklinga til að fá færni til að tengjast öðru fólki á heilbrigðan máta. Þannig öðlast þeir 

getu til að að tjá eigin tilfinningar, þróa nánd og sýna fram á eigin óskir. Ennfremur geta 

slík sambönd gert einstaklingum frekar kleift að skilja samskipti og eigin hugsanir, hafa 

sjálfstjórn gagnvart eigin tilfinningum sem og að þróa með sér siðferðiskennd (e. 

morality). Náin sambönd sem einkennast af heilbrigðum og jákvæðum samskiptum geta 

þar með skipt sköpum fyrir tilfinningalega og siðferðislega þróun einstaklinga (Brazelton 

og Greenspan, 2006). Því er ljóst að gagnlegt er að vanmeta ekki áhrif og mikilvægi 

vinasambands einstaklinga.  

2.2.2 Einmanaleiki  

Skortur á vinatengslum getur leitt til einmanaleika en sú tilfinning, og ótti einstaklinga við 

hana, getur mögulega verið bæði orsök og afleiðing andlegs ofbeldis innan vinasambands. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að einmanaleiki er algeng upplifun meðal aldraðra sem og 

ungmenna, og spilar þá vinafjöldi og félagsleg tengsl mikið inn í upplifun einstaklinga af 

þessari tilfinningu (Ge o.fl., 2017). Einmanaleiki er upplifun sem einstaklingar finna einna 

helst fyrir vegna skorts á öruggum tengslum sem þeir finna innan sambanda sinna, og er 

slík upplifun í flestum tilvikum óþægileg og getur vakið upp vanlíðan (Bernardon, Babb, 
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Hakim-Larson og Gragg, 2011). Skilja má tilhneigingu einstaklinga til að viðhalda 

samskiptum sem valda þeim vanlíðan út frá þörf til að forðast einmanaleika og þá 

vanlíðan sem hann veldur (Baumeister og Leary, 1995).  

Skipta má einmanaleika í þrjá flokka. Í fyrsta lagi getur einmanaleiki oltið á aðstæðum 

einstaklings, eins og til að mynda ef einstaklingur lendir í slysi eða þjáist af veikindum sem 

verður til þess að hann einangrast, eða þá að hann býr í samfélagi sem býður upp á mikla 

einangrun. Í öðru lagi geta einstaklingar upplifað félagslega einangrun vegna 

þroskagerðar þeirra og persónugalla. Þannig er líklegra að einstaklingar sem hafa ekki gott 

jafnvægi milli þarfar þeirra fyrir sjálfstæði og nánd við aðra finni fyrir einmanaleika. Einnig 

á þetta við um þá einstaklingar sem upplifa skort vegna persónulegra aðstæðna sinna, 

eins og til að mynda fátækir einstaklingar og aðrir á útjaðri samfélagsins. Í þriðja lagi getur 

einmanaleiki komið til einfaldlega vegna þess að einstaklingur upplifir sig einan út frá 

andlegri vanlíðan, en þetta getur átt sér stað burtséð frá raunverulegum aðstæðum 

einstaklings. Í slíkum tilvikum er það hið huglæga mat einstaklinga sem gerir það að 

verkum að þeir upplifa sig sjálfa sem eina, vinafáa og einangraða (Tiwari, 2013). Einnig 

getur vinaskortur eða vinamissir ráðið miklu í slíkri upplifun. Dýpt tengsla skiptir 

ennfremur miklu máli en eigi einstaklingur vinasambönd sem einkennast af lítilli nánd 

þjáist hann oft af einmanaleika fyrir vikið (Baumeister og Leary, 1995). Einmanaleiki getur 

haft margs konar afleiðingar í för með sér en einna helst mætti nefna depurð, 

svefnörðugleika, breytta matarlyst, sorgartilfinningu, þreytu og jafnvel sjálfsskaðandi 

hegðun eða sjálfsvígshugsanir (Tiwari, 2013). 

Þunglyndi er ein alvarlegasta afleiðing einmanaleika en félagslega einangraðir 

einstaklingar eru líklegri til að finna fyrir depurðareinkennum (e. depressive symptoms). 

Rannsókn frá árinu 2017 sýndi að depurðareinkenni vegna einmanaleika birtast burtséð 

frá öðrum þáttum í bakgrunni einstaklings, svo sem stétt hans eða fyrri 

þunglyndisgreiningu. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til mikilvægis vináttu í að koma 

í veg fyrir depurðareinkenni vegna einmanaleika. Sýndu niðurstöðurnar fram á að 

félagsleg tengsl einstaklinga við vini og ættingja hefðu meira að segja um líkur þeirra á að 

finna fyrir depurð, heldur en hjúskaparstaða þeirra. Þá fundu einstaklingar sem áttu sterk 

og jákvæð tengsl fyrir minni depurð en ella. Sýndi rannsókn þessi þannig fram á hve mikil 
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áhrif vensl og eðli vinatengsla geta haft á upplifun einstaklinga af einmanaleika og 

tilheyrandi depurð (Ge o.fl., 2017).  

Önnur rannsókn sýndi fram á hvernig öryggi tengsla (e. attachment security) getur 

komið í veg fyrir upplifun einstaklinga af einmanaleika. Í rannsókninni var drepið á hina 

fjölbreyttu þætti einmanaleika og hvernig hann getur birst á mismunandi hátt. Benti 

rannsóknin til þess að tengsl einstaklings og styrkleiki þeirra tengsla skipti máli þegar litið 

er til upplifunar á einmanaleika. Einnig skiptir sjálfmynd einstaklinga máli í þessu 

samhengi samkvæmt rannsókninni, en einstaklingar sem hafa jákvætt viðhorf gagnvart 

sér og öðrum eru þannig líklegri til að telja tengsl sín örugg og þannig minnka líkurnar á 

því að þeir finni fyrir einmanaleika. Þetta tengist á vissan hátt því hvort einstaklingar telji 

sjálfa sig verðskulda stuðning af hálfu vina og annarra einstaklinga í umhverfi sínu. Vinátta 

skiptir máli í þessu samhengi, en hún myndast yfirleitt snemma á lífsferli einstaklinga og 

séu tengslin sem skapast innan hennar óörugg er hætta á að slíkar aðstæður bitni á 

andlegri velferð einstaklingsins (Bernardon o.fl., 2011).  

Mikilvægt er að einstaklingar hafi góða fyrirmynd af samskiptum og tengslum, en með 

slíkum fyrirmyndum er samkvæmt Bernardon o.fl. (2011) líklegt að þeir myndi jákvæð 

tengsl. Einnig bentu niðurstöður til þess að upplifi einstaklingar félagslegan stuðning er 

líklegt að þeir upplifi minni félagslegan einmanaleika, burtséð frá öryggi tengsla þeirra. 

Slíkur stuðningur gæti þá falist í getu þeirra til að nálgast aðra einstaklinga úr sínu 

umhverfi þegar einhver vandamál blasa við þeim. Félagslegur stuðningur felst þannig í 

hvatningu og skilningi sem einstaklingur upplifir af hálfu aðstandenda eða jafnvel 

samfélagsins. Einmanaleiki er þannig bersýnilega alvarlegt fyrirbæri sem valdið getur 

einstaklingum mikilli vanlíðan og forðun einstaklinga á slíkri upplifun getur því skýrt 

viðhald á neikvæðum samskiptum að miklu leyti. Þannig má segja að einstaklingur er 

reiðubúinn að láta neikvætt vinasamband viðhaldast fremur en að þurfa að horfast í augu 

við það að verða einangraður og einmana (Baumeister og Leary, 1995).  

2.3 Andlegt ofbeldi 

Mikilvægur þáttur í þessari rannsókn er andlegt ofbeldi en fræðimönnum hefur reynst 

örðugt að fallast á einhlíta skilgreiningu á því. Hins vegar má finna vissa grunnþætti sem 

sameiginlegir eru í skilgreiningum hjá bæði fræðimönnum og stofnunum (Ingólfur V. 

Gíslason, 2008). Alþjóðaheilbrigðisstofnunin skiptir andlegu ofbeldi sem beinist að öðru 
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fólki upp í tvo flokka, en það er andlegt ofbeldi innan fjölskyldna og andlegt ofbeldi annars 

staðar í samfélaginu. Andlegt ofbeldi innan vinasambanda er þannig ein tegund af ofbeldi 

í samfélaginu, en það er þá nánar tiltekið tegund af andlegu ofbeldi milli kunningja (World 

Health Organization, 2019). Þá fjallar embætti landlæknis (2012) einnig um andlegt 

ofbeldi sem átt getur sér stað innan vinasambanda og mikilvægi þess að bregðast við því.  

2.3.1 Skilgreiningar og tíðni 

Andlegt ofbeldi er undirtegund af ofbeldi sem á sér oft stað á sama tíma og líkamlegt 

ofbeldi, en getur einnig átt sér stað eitt og sér. Ofbeldi af þessu tagi snýr þá að hegðun 

sem miðar að því að valda einstaklingi vanlíðan út frá framkomu eða orðum gerandans 

en í slíkri hegðun felst til að mynda auðmýking, stjórnsemi, höfnun eða einangrun 

(Embætti landlæknis, 2012; Follingstad, 2011). Skilgreiningar- og flokkunarkerfi 

Barnaverndarstofu (SOF) skiptir andlegu ofbeldi gagnvart börnum upp í aðstæður þar sem 

foreldri gerir óraunhæfar kröfur, þegar foreldrar sýna barni sínu langvarandi neikvætt 

viðhorf eða þegar barn verður vitni að ofbeldi innan fjölskyldunnar (Freydís J. 

Freysteinsdóttir, 2012). 

Algengt er að gerendur andlegs ofbeldis beiti árásum með orðum í viðleitni til að 

öðlast stjórn á þolanda sínum. Jafnframt er algengt að þolendur andlegs ofbeldis óttist 

niðurlægingu í ljósi náinnar þekkingar gerendans á einkalífi og persónulegum 

upplýsingum um þolandann. Ógnandi hegðun á við steyttan hnefa sem sveiflað er í átt að 

þolanda, hótun á ofbeldi eða eyðileggingu eigna þolanda eða vilja til að valda gæludýrum 

hans miska flokkast ennfremur undir andlegt ofbeldi (Karakurt og Silver, 2013). Leiða má 

líkum að því að andlegt ofbeldi í vinasamböndum felist einna helst í mikilli neikvæðri 

gagnrýni, áberandi reiðiköstum, lítillækkandi ummælum, óraunhæfum væntingum, 

viðleitni til að valda samviskubiti, yfirþyrmandi stjórnsemi og miklu eftirliti sem líkja má 

við aðferðir eltihrella (Embætti landlæknis, 2012; Karakurt og Silver, 2013).  

Torvelt getur verið að nálgast tölfræðiupplýsingar um andlegt ofbeldi innan 

vinasambanda hérlendis. Þess í stað má líta til tíðni andlegs ofbeldis gagnvart börnum, 

innan ástarsambanda, meðal aldaðra og innan fjölskyldna til viðmiðunar. Rannsókn Geirs 

Gunnlaugssonar og Jónínu Einarsdóttur (2015) sýndi að um 69% þátttakenda töldu sig 

hafa upplifað andlegt ofbeldi í æsku af hálfu forsjáraðila. Rannsókn Freydísar J. 

Freysteinsdóttur (2016) sýndi jafnframt fram á að um 65% foreldra sögðust hafa beitt 



25 

óuppbyggilegum sálrænum uppeldisaðferðum á við ógnandi hegðun og notkun blótsyrða, 

en svarhlutfall var nokkuð lágt í þeirri rannsókn. Í ársskýrslu Barnaverndarstofu frá 2014 

til 2015 kom ennfremur fram að um 15% tilkynninga sneru að andlegu ofbeldi í garð barna 

(Barnaverndarstofa, 2017). Yfir 90% kvenna sem sótt hafa þjónustu Kvennaathvarfsins 

tiltekið ár, sögðust hafa leitað þangað vegna andlegs ofbeldis (Samtök um kvennaathvarf, 

2017). Rannsóknir hafa sýnt fram á að um 30% aldraðra í Evrópu eru þolendur andlegs 

ofbeldis (Macassa o.fl., 2013). Tölfræði á borð við þessa sýnir hve útbreitt og viðvarandi 

vandamál andlegt ofbeldi er og má ætla að andlegt ofbeldi innan vinasambanda sé þar 

engin undantekning.  

2.3.2 Afleiðingar andlegs ofbeldis 

Ólíkt líkamlegu ofbeldi er helsta ógnin í andlegu ofbeldi ekki dauði eða líkamlegur sársauki 

heldur fremur missir á trausti, sjálfsmynd og heilindum (e. integrity) þolandans. Þannig 

má líkja andlegu ofbeldi við kynferðisofbeldi í þessu samhengi. Shengold (1989) líkti 

andlegu ofbeldi við sálarmorð en slík lýsing gefur til kynna hve skaðlegt andlegt ofbeldi 

getur reynst þolendum þess. Flestar rannsóknir benda þannig til þess að andlegt ofbeldi 

geti haft verulega skaðleg áhrif á þroska og velferð einstaklinga á lífsleiðinni, en vitanlega 

eru þau áhrif afar breytileg milli einstaklinga. Ofbeldi af þessu tagi getur þannig markað 

hegðun, félagslíf, sálfélagslíf, vitsmunalegt atgervi og tilfinningalíf þolenda þess (Doyle, 

2001). Áhugavert er að líta til þess að að þolendur líkamlegs og andlegs ofbeldis greina 

margir frá djúpstæðari áhrifum þess andlega heldur en þess líkamlega (Follingstad, 

Rutledge, Berg, Hause og Polek, 1990).  

Fagfólki getur reynst erfitt að takast á við þau áhrif sem birtast strax í kjölfar andlegs 

ofbeldis en eiga betra með að vinna úr langtímaáhrifum, þó hvort tveggja geti vissulega 

verið erfitt viðureignar. Félagslegur stuðningur í þessu samhengi getur ennfremur skipt 

sköpum fyrir andlega velferð einstaklings sem orðið hefur fyrir andlegu ofbeldi í æsku. 

Eins getur það haft áhrif hvort þolandi ofbeldisins telji sig eiga ofbeldið að einhverju leyti 

skilið, eða hvort hann álíti það vera í engu orsakasamhengi við eigin atferli og gjörðir. 

Slíkar tilhneigingar og viðhorf þolenda kallast innri- og ytri orsakatengsl, en einstaklingar 

sem styðjast við ytri orsakatengsl hafa getu til að aðskilja eigið sjálf frá ofbeldinu á meðan 

einstaklingar sem styðjast við innri orsakatengsl eiga það til að telja sig sjálfa eiga þátt í 

ofbeldinu og jafnvel á einhvern hátt verðskulda það (Doyle, 2001; Wolfe, 1987).  
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Áhrif andlegs ofbeldis innan vinasambands hefur lítið verið rannsakað bæði hérlendis 

og erlendis, en ljóst er að andlegt ofbeldi innan ástarsambands getur haft alvarlegar 

afleiðingar fyrir þolanda þess (Mechanic o.fl., 2008). Rannsóknir benda þannig til að 

langvarandi afleiðingar af viðvarandi andlegu ofbeldi geti verið kvíði, þunglyndi (Ferguson 

og Dacey, 1997), líkamleg viðbrögð tengd streitu (Carpenter o.fl., 2009) og jafnvel 

áfallastreituröskun (Mechanic o.fl., 2008; Remschmidt, 2011). Benda rannsóknir til þess 

að andlegt ofbeldi í æsku geti haft áhrif á persónugerð og tilfinningalíf þolenda (Schulz 

o.fl., 2017). Andlegt ofbeldi getur ennfremur haft áhrif á getu einstaklinga til að takast á 

við streituvaldandi aðstæður á fullorðinsárum (Shapero o.fl., 2014). Andlegt ofbeldi á 

æskuárum getur þannig haft áhrif á framleiðslu streituhormóna hjá einstaklingum og 

aukið líkur á að einstaklingar þrói með sér kvíðatengda sjúkdóma eða aðra taugasjúkdóma 

(e. neuropsychiatric disorders) (Carpenter o.fl., 2009).  

Andlegt ofbeldi getur haft annars konar alvarlegar og langvarandi líkamlegar, 

andlegar og hegðunartengdar afleiðingar. Ofbeldi, hvort sem það er andlegt eða 

líkamlegt, hefur í flestum tilvikum áhrif á heilastarfsemi og á almenna velferð þolenda 

(Rees, 2010; Remschmidt, 2011). Þá er einnig algengt að einstaklingar sem upplifað hafa 

slæma meðferð af hálfu náins aðila þjáist af andlegum kvillum á við áfengisfíkn, 

jaðarpersónuleikaröskun og átraskanir svo fátt eitt sé nefnt (Remschmidt, 2011). Ein 

alvarlegasta afleiðing andlegs ofbeldis getur falist í auknum líkum á því að þolandi íhugi 

sjálfsvíg eða skaði sjálfan sig (Lee, 2015; Remschmidt, 2011). Einstaklingum sem upplifað 

hafa andlegt ofbeldi í æsku er hættara við að verða aftur fyrir ofbeldi síðar á ævinni (Lee, 

2015). Andlegt ofbeldi í æsku getur ennfremur haft áhrif á hjónaband þolanda á 

fullorðinsárum. Rannsóknir benda þannig til þess að þolendur slíks ofbeldis geti átt í 

erfiðleikum með að lesa tilfinningar maka sinna sem komið getur niður á sambandi þeirra 

(Maneta, Cohen, Schulz og Waldinger, 2015). Andlegt ofbeldi er því bersýnilega afar 

alvarlegt fyrirbæri sem getur haft víðfeðmar og langvarandi afleiðingar fyrir þolendur 

þess.  

2.3.3 Viðhorf og stuðningur úr umhverfi þolandans 

Það getur verið gagnlegt að líta til þess hvernig viðhorf samfélagsins gagnvart andlegu 

ofbeldi hefur þróast í gegnum tíðina og hvaða áhrif það hefur haft á þolendur ofbeldis, en 

vitað er að stuðningur eða stuðningsleysi getur skipt miklu máli í þessum efnum (Doyle, 
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2001). Algengt er að einstaklingar vanmeti upplifun annarra á andlegu ofbeldi af hálfu 

kunningja, en ljóst er að vanþekking og skilningsleysi gagnvart aðstæðum sem slíkum er 

viðvarandi í samfélaginu (Furman, Collins og Swanson, 2003; Mishna, Wiener og Pepler, 

2008; Wei og Jonson-Reid, 2011). Munur getur verið á viðhorfi kvenna og karla gagnvart 

viðlíka ofbeldi, en konur líta oft kunningjaofbeldi alvarlegri augum heldur en karlmenn. 

Rannsóknir benda einnig til að margir samfélagsþegnar álíti ennfremur líkamlegt ofbeldi 

vera alvarlegra og meira brot á réttindum þolenda þess heldur en andlegt ofbeldi 

(Langhinrichsen-Rohling o.fl., 2004).  

Torveldara getur reynst fyrir einstaklinga sem upplifa andlegt ofbeldi af hálfu náins 

aðila að binda enda á slíkt samband í ljósi þess hve skilningur innan samfélagsins er lítill í 

þeirra garð. Meiri skilningur ríkir hvað varðar líkamlegt ofbeldi, en þetta á þó sérstaklega 

við um ofbeldi sem á sér stað í ástarsamböndum. Rannsóknir hafa sýnt fram á að þolandi 

er oft tregur til að greina frá ofbeldi af hálfu náins aðila af ótta við afleiðingarnar sé það 

borið saman við því að verða fyrir ofbeldi af hálfu ókunnugra (Langhinrichsen-Rohling 

o.fl., 2004). Rannsókn Mishna o.fl. (2008) leiddi í ljós hvernig kennarar og foreldrar geta 

átt það til að vanmeta ofbeldi milli vina, og í sumum tilfellum hafa foreldrar jafnvel hvatt 

börn sín til að viðhalda slíkum vinskap þrátt fyrir ofbeldisfull eða neikvæð samskipti. 

Jafnframt hafa aðrir vinir í umhverfi þolandans haft tilhneigingu til að sýna sinnuleysi og 

vanmeta aðstæður sem þessar og sýndi rannsóknin fram á tilhneigingu þeirra til að 

hundsa þarfir þolenda. 

Stuðningur af hálfu annarra meðlima samfélags getur skipt miklu máli fyrir velferð 

þolenda andlegs ofbeldis, en í rannsókn Gabalda, Broth, Thompson og Kaslow (2009) var 

fjallað um mikilvægi stuðnings fyrir einstaklinga sem upplifað höfðu andlegt ofbeldi í 

æsku. Sýndi rannsóknin fram á hvernig samfélagslegur stuðningur, og þá sérstaklega 

stuðningur fagfólks á við kennara, geti haft mikil áhrif á getu þolenda ofbeldis til frekari 

félagslegra samskipta. Rannsóknin benti ennfremur til þess að stuðningur af hálfu 

fullorðinna aðila vó þyngra í samanburði við stuðning annarra barna. Sýndi rannsóknin 

þannig fram á mikilvægi þess að fullorðið fólk, og þá sér í lagi fagfólk á við félagsráðgjafa 

og kennara, taki andlegt ofbeldi alvarlega og leitist við að veita þolendum þess stuðning 

eftir bestu getu (Gabalda o.fl., 2009).  
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Í rannsókn Doyle (2001) var mikilvægi félagslegs stuðnings og tengsla fyrir velferð 

einstaklinga sem verða fyrir andlegu ofbeldi skoðað. Rannsóknin leiddi í ljós að vinatengsl 

geti haft mikið að segja um líðan slíkra einstaklinga. Út frá þátttakendum rannsóknarinnar 

virtist algengt að börn sem verða fyrir andlegu ofbeldi af hálfu foreldra eigi í vinasambandi 

við önnur börn sem upplifað hafa álíka erfiðar aðstæður, hvort sem þær hafi falið í sér 

misnotkun, félagslega einangrun eða bága efnahagsstöðu. Rannsóknin benti til þess að 

með því að mynda tengsl við aðra einstaklinga sem koma frá erfiðum aðstæðum geti 

þolendur andlegs ofbeldis öðlast betri skilning á því að ofbeldið sem þeir verða fyrir sé 

ekki þeirra sök. Af framansögðu er greinilegt að hljóti þolendur andlegs ofbeldis 

viðeigandi stuðning getur það haft mikið að segja um velferð þeirra.  

2.4 Andlegt ofbeldi í vinasamböndum 

Andlegt ofbeldi í vinasamböndum er fyrirbæri sem á sér margar birtingarmyndir og getur 

stafað af fjölmörgum ástæðum. Rannsóknir á neikvæðum samskiptum innan 

vinasambanda hafa verið nokkuð takmarkaðar. Eldri rannsóknir fjalla meðal annars um 

hvernig neikvæð samskipti innan vinasambanda milli drengja einkennist einna helst af 

líkamlegri hegðun á við ofbeldi á meðan neikvæð samskipti innan vinasambanda stúlkna 

kemur einna helst fram í orðum og tjáningu. Þannig eru vandamálin oft augljósari hjá 

drengjum en stúlkum. Áhrifin geta verið alvarlegri hjá stúlkum, sérstaklega þegar nánar 

vinkonur eiga í hlut (Crick og Nelson, 2002). Neikvæð samskipti innan vinasambands getur 

þannig haft verulega slæm áhrif á einstaklingana og aðra nákomna þeim. Þannig 

vinasambönd geta aukið líkur á áhættuhegðun á efri árum sem og á því að þolendur þess 

þrói með sér þunglyndi eða depurð síðar í lífinu eins og þegar hefur komið fram (Kamper 

og Ostrov, 2013). 

2.4.1 Fyrri rannsóknir um neikvæð vinasamskipti 

Árásargirni, fjandsamleg hegðun og önnur neikvæð framkoma getur verið hluti af 

daglegum samskiptum milli náinna vina. Rannsóknir á þessu sviði sýna flestar fram á hve 

alvarlegar og vanmetnar slíkar aðstæður geta verið. Einnig getur skipt máli fyrir 

einstakling hvernig vinahópurinn er samsettur. Rannsóknir hafa sýnt fram á að sé 

einstaklingur hluti af vinahópi sem einkennist af andfélagslegri hegðun eða árásargirni þá 

geti það aukið líkurnar á því að slíkur einstaklingur tileinki sér sambærilega neikvæða 

hegðun. Jafnframt getur það haft slæm áhrif á sjálfsmynd þeirra og félagslíf, en einnig 
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framkomu annarra í þeirra garð (Rulison, Gest, Loken og Welsh, 2010). Eldri rannsóknir 

hafa varðað börn sem viðhafa andfélagslega eða árásargjarna hegðun í félagslegum 

samskiptum. Slík börn hneigjast til að stofna til vinasambanda sem einkennast af mikilli 

nánd en jafnframt ríkir gjarnan mikil afbrýðissemi og árásargirni í vinasambandinu 

(Grotpeter og Crick, 1996). Einstaklingar sem finna fyrir félagskvíða geta verið viðkvæmari 

gagnvart því að verða fyrir andlegu ofbeldi, og þá sérstaklega einelti af hálfu jafningja 

(García-López, Irurtia, Caballo og Díaz-Castela, 2011).  

Rannsóknir á stríðni innan vinasambanda 

Rannsókn Wei og Johnson-Reid (2011) bendir til þess að um 25 til 30% af einelti og stríðni 

eigi sér stað innan vinasambanda. Það er merkilegt að tíðnin sé svona há því margir ætla 

að einelti og stríðni eigi sér einkum stað milli ókunnugra barna. Slík hegðun í 

vinasamböndum getur ennfremur reynst þolendum einstaklega flókin, torskilin og 

sársaukafull. Skaðleg hegðun af þessu tagi getur valdið því að þolandinn á ákaflega erfitt 

að opna sig vegna þess að hann óttast vinamissi, einangrun og tilheyrandi einmanaleika. 

Því má líkja þessum aðstæðum við þær sem eiga sér stað innan ástarsambanda. Túlkun 

skiptir hér máli og þannig gæti sá aðili sem beitir stríðni eða álíka neikvæðri hegðun talið 

eigin framkomu vera skaðlausa í samanburði upplifun þolandans (Wei og Jonson-Reid, 

2011).  

Önnur rannsókn benti til þess að einelti milli vina væri í raun álíka algengt og einelti 

meðal einstaklinga sem ekki eru vinir. Í rannsókninni voru börn látin meta hvort þau teldu 

sig hafa upplifað einelti af hálfu einhvers sem þau álitu vin sinn. Stór hluti þeirra sem tóku 

þátt kváðust þá hafa upplifað framkomu af þessu tagi. Í hegðun gerendanna fólst einna 

helst niðurlæging, útilokun eða einangrun. Hluti þolendanna hafði bundið enda á 

samskiptin og voru þeir samkvæmt rannsókninni taldir vera vinsælir, hafa sterka 

sjálfsmynd og vera vel aðlagaðir að umhverfi sínu. Þá höfðu þeir að mati rannsakenda haft 

skýra innsýn í aðstæður sínar og skilning á að eðli samskiptanna væru óheilbrigð. 

Jafnframt sýndu niðurstöður rannsóknarinnar að neikvæð framkoma gerenda þeirra 

hefðu valdið þeim töluverðri vanlíðan. Í rannsókninni kom einnig fram að þeir sem 

upplifðu einelti af hálfu náins aðila voru líklegri til að forðast leiðsögn kennara en þeir sem 

upplifðu einelti af hálfu ókunnugra. Niðurstöður rannsóknar sýndu ennfremur fram á hve 

gríðarleg ringulreið (e. confusion) getur ríkt í kringum aðstæður á við þessar og hve erfitt 
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það getur reynst þolendum og aðstandendum þeirra að fá skilið að vinir séu færir um slíka 

hegðun. Upplifun þolendanna skapaði þannig augljósa togstreitu enda vildu þeir viðhalda 

vinskapnum þrátt fyrir að þurfa að æskilegra hefði verið að slíta honum til binda enda á 

neikvæð samskipti (Mishna o.fl., 2008). Veitti þessi rannsókn þannig áhugaverða innsýn í 

aðstæður sem þessar. 

Rannsóknir á ójafnvægi í vinasamböndum  

Del Real (2019) sýndi fram á með rannsókn sinni hvernig gerendur geta nýtt sér ójafnvægi 

innan vináttunnar og lagalega stöðu einstaklinga innan samfélagsins til að öðlast stjórn í 

sambandinu. Rannsókn hennar fjallaði um hvernig slíkir einstaklingar nýta sér þolandann 

og valda honum frekari skaða með einum eða öðrum hætti. Rannsóknin fjallaði um 

hvernig ólöglegir innflytjendur í Bandaríkjunum greindu frá því að hafa lent í svokölluðum 

eitruðum vinasamböndum. Slík sambönd einkennast af aðstæðum þar sem þolendur geta 

ekki bundið enda á sambandið né fengið aðstoð frá jafningjum í sínu nánasta umhverfi. 

Vangeta þeirra stafar þá sérstaklega af lagalegri stöðu þeirra eða þá að þeir öðlast 

ranglega traust á vinasambandinu sjálfu og festast þannig í þessum neikvæðu 

samskiptum. Rannsókn þessi sýndi þannig fram á hvernig andlegt ofbeldi innan 

vinasambands getur orðið til vegna félagslegs ójöfnuðar milli vina og þarfar annars 

vinarins til að öðlast stjórn í sambandinu burtséð frá velferð hins aðilans (Del Real, 2019).  

Fyrir nokkrum árum kom út rannsókn er sneri að tengslum sem merkja má milli 

geðheilsu ungmenna og ósamræmdra tengsla (e. relational dissonance). Í ósamræmdum 

tengslum fólust þá aðstæður þar sem annar aðili virtist viljugri til að viðhalda 

samskiptunum en hinn. Í rannsókninni kom meðal annars fram að neikvæð tengsl milli 

stúlkna leiða oft á tíðum til depurðar á meðan ósamræmd tengsl drengja gátu dregið úr 

getu þeirra til að finna fyrir andlegri vellíðan. Niðurstöðurnar bentu til þess að hjá stúlkum 

megi tengja depurð við upplifanir þeirra af því að öðrum líki illa við þær sem og upplifun 

þeirra af ósamræmdum tengslum. Finna mátti því mun milli kynjanna á áhrifum vináttu 

þeirra. Varpar þetta ljósi á þann flókna veruleika sem ríkt getur innan félagslegra tengsla 

ungmenna. Því virðist vera örðugleikum háð að greina hvers konar tilfinningar koma fram 

við neikvæð samskipti innan vinasambands (Bond o.fl., 2014). Neikvæð samskipti innan 

vinasambanda eru því bersýnilega algengari en fólk gerir sér grein fyrir. Slík samskipti geta 

reynst þolendum erfið, enda getur slíkt samband verið bæði flókið og torskilið fyrirbæri.  
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2.4.2 Afbrýðisemi í vinasamböndum 

Neikvæð og niðrandi hegðun í garð vina getur í mörgum tilfellum stafað af afbrýðisemi 

gagnvart þolandanum sem og drottnunargirni gagnvart honum. Drottnunargirni af þessu 

tagi stafar oft af lágu sjálfsáliti eða takmarkaðri stjórnun á tilfinningum af hálfu gerandans 

(Kim, Parker og Marciano, 2017; Lavallee og Parker, 2009). Afbrýðisemi kemur oft á tíðum 

fram í tilhneigingu einstaklinga til að einangra náinn vin frá öðrum af ótta við að glata 

vináttunni. Óöruggir einstaklingar sem sýna mikla afbrýðisemi í vinasambandi eru þannig 

oft afar ráðríkir í sambandinu. Í sumum tilfellum eiga slíkir aðilar það til að veita vini sínum 

og hegðun hans óvenju mikið eftirlit (Lavallee og Parker, 2009). Jafnframt eiga 

einstaklingar sem sýna mikla afbrýðisemi það til að bera sig á neikvæðan hátt saman við 

vin sinn og aðra jafningja. Mikla þeir oft fyrir sér ímyndaðar ógnir í vinskapnum sem brýst 

þá gjarnan fram í reiði hins afbrýðisama (Kim o.fl., 2017). Því má líta á þessa tilhneigingu 

sem vangetu einstaklinga til að sýna sveigjanleika í vinasambandinu. Einnig sýnir þetta 

skort á seiglu gagnvart fjölbreyttum félagslegum aðstæðum og höfnun þeirra á því að ný 

og flóknari vinasambönd eigi möguleika á að myndast. Afbrýðisemi í vinasamböndum 

leiðir þannig í mörgum tilfellum til átaka innan þeirra sem og andlegrar vanlíðunar hjá 

meðlimum þess (Lavallee og Parker, 2009).  

Afbrýðisemi er fyrirbæri sem virðist vera algengara innan vinasambanda milli stúlkna 

en drengja, en þetta tengist að vissu leyti eðli vinasambandsins sjálfs (Kraft og Mayeux, 

2018; Lavallee og Parker, 2009). Stúlkur eru líklegri til að mynda nánari tengsl í sínum 

vinasamböndum en strákar. Þannig getur stúlka sem upplifir að vinasambandinu og nánd 

þess sé ógnað, fundið frekar fyrir afbrýðisemi í garð nýs vinar eða vinkonu heldur en 

drengur. Kraft og Mayeux (2018) sýndu fram á að stúlkur sem voru óvinsælar meðal 

jafningja og fundu fyrir afbrýðisemi innan náins vinasambands væru líklegri til að sýna 

félagslega árásargirni. Þetta má skýra vegna þarfar þeirra á að viðhalda eða halda í 

vinasamband sitt og verja það frá öllum utanaðkomandi áhrifum í ljósi þess hve örðugt 

þær töldu það vera að öðlast annars konar vinasamband af sama tagi. Að framangreindu 

má ráða að afbrýðissemi getur verið alvarlegt vandamál innan vinasambanda sem valdið 

getur fjölbreyttum erfiðleikum á við neikvæð samskipti sem geta jaðrað við andlegt 

ofbeldi. 
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2.4.3 Persónueinkenni gerenda 

Rannsakandi leitaðist með rannsókn sinni við að fá skilið upplifanir þolenda andlegs 

ofbelds í vinasamböndum en jafnframt var rannsakandi forvitinn um hvað gæti hafa 

valdið neikvæðri hegðun gerendanna. Kokkinos, Voulgaridou og Markos (2016) leituðust 

við að skoða tengsl sem finna má milli persónueiginleika einstaklinga og tilhneigingar 

þeirra til að sýna af sér árásargjarna eða fjandsamlega hegðun. Þá var sérstaklega skoðað 

hvernig áhrif vináttu og sambönd einstaklinga gæti haft á slíka hegðun, og þá hvernig gæði 

vináttu þátttakenda gæti einnig hafa haft áhrif á líðan og hegðun þeirra í kjölfarið. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að tengja má skort á hluttekningu við árásargirni 

einstaklinga, en þátttakendur sem sýndu árásargirni voru líklegir til að sýna afleiðingum 

hegðunar sinnar lítinn skilning. Í rannsókninni kom fram að árásargirni og fjandsamlega 

hegðun mátti tengja við neikvæð eða léleg tengsl og aukinna átaka innan vinskaparins. 

Rannsóknin sýndi jafnframt fram á hvernig hvatvísir einstaklingar eru líklegri til að 

auðsýna fjandsamlega hegðun og á hinn bóginn að náin og jákvæð vinatengsl geti þar á 

móti dregið úr slíkri hegðun. Jafnframt kom fram að drengir eru líklegri til að sýna fram á 

neikvæða hegðun af þessu tagi heldur en stúlkur (Kokkinos o.fl., 2016).  

 Í nýlegri rannsókn var leitast við að skoða náin vinkonutengsl þar sem annar aðilinn 

hafði persónugerð sem einkenndist af tilfinningalegri fjarlægð, ráðríki og tortryggni (e. 

cynicism). Í greininni líkja höfundar þessu við Machiavelli sem hefur oft verið bendlaður 

við lævísa og undirförula menn sem svífast einskis til að ná sínu fram. Leitast var við að 

kanna hvernig gæði vinasamskipta mótast út frá slíkum persónueinkennum. Þá var 

sérstaklega skoðað hvernig og í hve miklum mæli konur sem höfðu slíka persónugerð 

beittu tilfinningalegum vélabrögðum (e. emotional manipulation). Í tilfinningalegum 

vélabrögðum felst viðleitni kvennanna til að ráðskast með tilfinningar annarra. 

Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að undirförular konur af þessu tagi töldu sig 

sjálfar beita tilfinningastjórnun, óheiðarleika og tilhneigingu til efla til illinda (e. mood 

worsening). Slíkar konur eiga samkvæmt rannsókninni það til að leita eftir félagslegri nánd 

innan vinkonusambands í þeim tilgangi að beita stjórnsemi. Hegðun sem þessi leiðir 

samkvæmt rannsókninni í flestum tilvikum til þess að líkur aukast á tilfinningalegri 

misnotkun sem myndast við vélabrögð af þessu tagi (Abell o.fl., 2015).  
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Rannsókn Abell o.fl. (2015) benti til þess að skortur á innsýn kvennanna í eigin 

tilfinningar og vangeta þeirra til að setja sig í spor vinkvenna sinna ætti þátt í 

hegðunarmynstri þeirra. Einnig átti skortur á afgerandi viðbrögðum þolendanna þátt í 

hegðunarmynstrinu. Þá gætu gerendurnir talið stjórnsemi sína og vélabrögð hafa náð 

tilsettum árangri í ljósi þess að neikvæð viðbrögð voru lítil sem engin. Konur sem búa yfir 

þessum persónueinkennum eru samkvæmt rannsókninni líklegar til að eiga erfitt með að 

treysta öðru fólki, líta neikvæðum augum á aðra og leitast við að nýta sér fólk á einhvern 

máta. Í rannsókninni kom einnig fram að konur af þessu tagi hneigjast til að líta á vinkonur 

sínar sem álíka stjórnsamar og undirförular og þær sjálfar eru, sem sýnir þannig fram á 

skort á trausti í vinasamböndunum. Margir gerendur lýsa þannig vinskap sínum á 

neikvæðan máta og telja sig ekki geta sótt stuðning, nánd eða tilfinningalegt öryggi í 

vinasambandinu (Abell o.fl., 2015). 

Svipuð rannsókn benti jafnframt til þess að einstaklingar sem eru gjarnir á að óttast 

að gera mistök af einhverju tagi, eru dómharðari á sjálfa sig og efast um eigið ágæti. Benti 

rannsóknin til þess að slíkir einstaklingar væru líklegri til að veita nánum vinum 

takmarkaðan tilfinningalegan stuðning eða stuðning til sjálfræðis. Eru þeir ennfremur 

líklegri til að sýna undirferli og stjórnsemi innan vinasambandsins. Sýndi rannsóknin 

þannig fram á að upplifi einstaklingar uppfyllingu þarfa sinna er líklegra að þeir séu færir 

um að veita vinum sínum viðeigandi stuðning (van Der Kaap-Deeder, Boone og Brenning, 

2017). Ljóst er því að hvatvísi, undirferli og takmarkað sjálfstraust geta einkennt 

einstaklinga sem hneigjast til að vera neikvæðir gagnvart nánum vinum. 

2.5 Hlutverk félagsráðgjafa 

Félagsráðgjafar geta haft mikilvægu hlutverki að gegna hvað varðar velferð einstaklinga 

sem upplifað hafa neikvæð samskipti eða andlegt ofbeldi innan vinasambanda sinna. Ein 

algengasta orsök þess að einstaklingar leita sér viðtalsmeðferðar eru erfiðleikar í 

félagslegum samskiptum og samböndum og vinasambönd falla í þann flokk (McCarthy, 

Lambert og Brack, 1997). Hluttekning er mikilvægur þáttur í starfi félagsráðgjafa en með 

hluttekningu eru fagaðilar frekar færir um að setja sig í spor skjólstæðinga sinna og geta 

sinnt starfi sínu af virðingu og samkennd (Gold, 1992). Rannsóknir hafa ennfremur sýnt 

fram á að fagaðilum myndi gagnast að taka mið af félagslegum stuðningi sem 

einstaklingar hafa búið við og þá sérstaklega með hliðsjón af helstu einkennum í vináttu. 



34 

Með inngripi af hálfu fagaðila mætti þannig gera einstaklingum frekar kleift að öðlast 

innsýn í vanda sinn. Með faglegu inngripi er einnig unnt að gefa þolendum þau tól sem 

gætu gagnast þeim í viðleitni þeirra til að bregðast við neikvæðum samskiptum í 

vinasamböndum (Sheikh, 2018-a). 

2.5.1 Félagsráðgjafar og vinasambönd 

Árásargirni, stríðni og önnur álíka neikvæð hegðun milli vina og kunningja byrjar oft 

snemma á skólaárum en slík samskipti geta haft veruleg áhrif á mótun sjálfsmyndar og 

viðhorf einstaklinga gagnvart því hvað felst í vinasambandi. Það er því hlutverk fullorðinna 

aðila og þá sér í lagi fagaðila að vera meðvitaðir um eðli slíkra samskipta, en með því móti 

er unnt að vera til staðar fyrir einstaklinga og veita þeim fræðslu um hjálpleg, 

uppbyggjandi og heilbrigð samskipti svo þeir séu færir um að bregðast við þegar náinn 

vinur reynist sýna skaðlega framkomu (Whitson, 2012). Unnt er að styðja við félagsleg 

tengsl með ýmsum hætti og þannig draga meðal annars úr líkum á andlegri vanheilsu 

vegna einmanaleika (Bernardon o.fl., 2011). Gagnlegt væri fyrir fagaðila að koma í veg 

fyrir neikvæð samskipti í skólaumhverfi með því að hvetja nemendur til jákvæðrar, 

hjálplegrar (e. prosocial) og óeigingjarnrar (e. altruistic) hegðunar í garð jafningja sinna, 

en með því móti má efla ungt fólk til þess að þróa með sér jákvætt viðmót og heilbrigðara 

þroskaferli á ungdómsárum (Etxebarria o.fl., 1994; Paredes og Calvete, 2014). Meðal 

annars er hægt að hvetja nemendur í skólaumhverfi til félagslegrar þátttöku og samheldni 

með viðburðum og notkun samfélagsmiðla. Einnig er unnt fyrir fagaðila að veita 

einstaklingum aðstoð við að skilja á hvaða hátt aðrir geti veitt þeim stuðning (Bernardon 

o.fl., 2011). Skólar og aðrar stofnanir gætu jafnframt hugað að tengslum og samskiptum 

einstaklinga með fræðsluefni sem miðar að því að aðstoða ungmenni við að takast á við 

erfiðleika í félagslegum samskiptum (Bond o.fl., 2014).  

Félagsráðgjafar eiga það til að vanmeta hlutverk vinasambands í lífi einstaklings og 

möguleika slíkra tengsla til að efla velferð og hag skjólstæðinga sinna. Þannig gæti það 

gagnast félagsráðgjöfum að tileinka sér leiðir til að hvetja skjólstæðinga sína til að kanna, 

þróa og skilja hlutverk vinasambanda þeirra. Slík fræðsla getur oft átt sér stað í 

viðtalsmeðferð félagsráðgjafa og skjólstæðings. Getur hegðun félagsráðgjafa í ferlinu 

sjálfu ennfremur reynst skjólstæðingum fyrirmynd um það hvernig æskilegt er að hafa 

samskipti við vini sína. Félagsráðgjafar eru þannig færir um að veita skjólstæðingum 
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sínum ráð um hvernig megi efla samskipti þeirra eða bent þeim á annan vettvang til að 

stofna til frekari vináttusambanda. Jafnframt þarf þó félagsráðgjafi í slíku hlutverki að 

gæta þess að halda mörkum milli vináttu og faglegra samskipta (Furman o.fl., 2009). Með 

því að leitast við að efla gæði samskipta má meðal annars auka getu einstaklinga til að 

takast á við fyrri erfiðleika sem þeir hafa orðið fyrir á lífsleiðinni. Þannig gæti 

viðtalsmeðferð sem beinist að vinasambandinu og tilfinningum þeirra gagnvart því 

gagnast viðkomandi (Sheikh, 2018-b).  

2.5.2 Félagsráðgjafar og andlegt ofbeldi 

Samkvæmt Rannsókn Doyle (2001) getur fagfólk á við kennara, félagsráðgjafa eða aðra 

faglega stuðningsaðila haft mikið að segja um bataferli einstaklinga sem orðið hafa fyrir 

andlegu ofbeldi. Það skiptir því miklu máli að brugðist sé skjótt við á áhrifaríkan hátt við 

slíkum aðstæðum, en bregðist fagmenn ekki réttilega við þeim aðstæðum er hætt við að 

þeir geri illt verra. Þátttakendur rannsóknarinnar greindu þannig bæði frá hve jákvæð 

áhrif stuðningur af hálfu fagfólks gat haft fyrir sjálfsmynd og andlega vellíðan þeirra, á 

meðan upplifun þeirra af neikvæðu viðhorfi, aðgerðarleysi og jafnvel slæmri framkomu 

af hálfu kennara gat aukið á vanlíðan þeirra. Ennfremur greindu þátttakendur frá því 

hvernig þeir hefðu upplifað að sumir fagaðilar á við sálfræðinga hefðu brugðist þeim með 

aðgerðarleysi. En taka má fram að aðrir þátttakendur greindu frá jákvæðum áhrifum 

þegar þeim var veitt fagleg aðstoð. 

Félagsráðgjafar gegna meðal annars því hlutverki að leiðbeina skjólstæðingum sínum 

við félagslegar aðstæður og koma í veg fyrir að slíkar aðstæður verði neikvæðar. Þegar 

kemur að andlegu ofbeldi innan vinasambands yrðu félagsráðgjafar þannig að miklu leyti 

í hlutverki stuðningsaðila eða ráðgjafa. Jafnframt ættu þeir að sjá um að efla getu 

einstaklinga til að reynast öðrum stuðningur og takast á við aðstæður sem þessar burtséð 

frá því hvort skjólstæðingur þeirra reynist gerandi eða þolandi (Furman o.fl., 2003; 

Mishna o.fl., 2008). Félagsráðgjafar sem vinna með mál gerenda þurfa þá að gæta þess 

að nálgast þá með sama skilningi eins og þegar þeir mæta þolendum og mynda þannig 

traust. Starf sem þetta gæti þá dregið úr eða jafnvel bundið enda á aðstæður þar sem 

andlegt ofbeldi innan vinasambands á sér stað, hvort sem það er með fræðslu 

félagsráðgjafa eða ráðleggingum þeirra (Doyle 2001; Mishna o.fl., 2008).  
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Mikilvægt er fyrir fagaðila að taka mið af alvarleika andlegs ofbeldis og þeim áhrifum 

sem það getur haft á einstaklinga og á það sérstaklega við um æskuna (Rees, 2010). 

Þekking á einkennum og afleiðingum ofbeldis sem og eðli vinasambanda eru þannig 

nauðsynleg tól í verkfærakistu félagsráðgjafa. Mikilvægt er að félagsráðgjafar skapi traust 

og aðstæður sem einkennast af öryggi í meðferðarvinnu þeirra (Mishna o.fl., 2008). Með 

viðeigandi viðbragðsferli væri því unnt að koma í veg fyrir langvarandi og alvarleg áhrif 

andlegs ofbeldis, en afleiðingar þess geta verið afar kostnaðarsamar, bæði einstaklingi og 

samfélaginu sjálfu. Því er mikilvægt að fagaðilar séu færir um að bera kennsl á einkenni 

slíkrar meðferðar sem og að þeir bregðist við hverju máli fyrir sig (Rees, 2010). Af öllu 

framansögðu er ljóst að félagsráðgjafar hafa mikilvægu hlutverki að gegna þegar kemur 

að velferð einstaklinga sem upplifað hafa andlegt ofbeldi innan vinasambands síns, eða 

þá einfaldlega neikvæð samskipti sem valdið hafa þeim vanlíðan.  

2.5.3 Samantekt og rannsóknarspurningar 

Greinilegt er að vinasambönd eru afar mikilvæg fyrir einstaklinga. Andlegt ofbeldi er 

alvarlegt fyrirbæri sem getur auðveldlega átt sér stað innan vinasambanda en þetta svið 

hefur lítið sem ekkert verið rannsakað til þessa. Ljóst er að bregðast þarf við aðstæðum 

sem þessum en þar geta félagsráðgjafar haft mikilvægu hlutverki að gegna. Því er það 

markmið þessarar rannsóknar að stuðla að aukinni þekkingu á þessu viðfangsefni. Leitast 

var við að svara ákveðnum rannsóknarspurningum, en helstu rannsóknarspurningarnar 

eru þessar: Hver er upplifun einstaklinga af eðli andlegs ofbeldis innan vinasambanda og 

hver gæti aðkoma félagsráðgjafa verið í þessum efnum? Þær undirrannsóknarspurningar 

sem lagt var upp með voru ennfremur:  

1. Hver er upplifun einstaklinga á því að binda enda á vinasambönd sem 

einkennast af andlegu ofbeldi? 

2. Hver er upplifun einstaklinga, sem hafa reynslu af andlegu ofbeldi innan 

vinasambanda, af viðhorfi og stuðningi sem þeir hafa fengið úr samfélaginu?  

3. Hvaða ástæður telja viðmælendur liggja að baki andlega ofbeldinu?  
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3 Aðferð  
Í þessum kafla verður þeirri aðferð sem beitt var við framkvæmd rannsóknarinnar gerð 

skil. Greint verður frá eigindlegri aðferðafræði, þeim þátttakendum sem urðu fyrir valinu 

og hvernig þeir voru fengnir sem og hvernig unnið var úr gögnunum. Einnig verður greint 

frá siðferðislegum álitamálum sem hafa ber í huga við gerð rannsókna á borð við þessa. 

Undirbúningur að rannsókn þessari hófst í maí 2019 og lauk henni í nóvember sama ár. 

Við gerð rannsóknarinnar studdist rannsakandi við svokallaða fyrirbærafræði. Með slíkri 

hugmyndafræði er leitast við að draga fram kjarnann (e. essence) í reynslu og upplifun 

þátttakenda. Fyrirbærafræðileg nálgun nýtist rannsakendum til að reyna að skoða og 

skilja þá upplifun sem einstaklingar búa yfir út frá þeirra eigin lýsingum og einstaka 

sjónarhóli (Flynn og Korcuscka, 2018; Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

3.1 Framkvæmd 

Framkvæmd rannsóknarinnar byggðist jafnframt á aðferðafræði eigindlegrar nálgunar 

þar sem slík aðferð gerði rannsakanda kleift að kafa djúpt í upplifun viðmælenda í 

rannsókninni (Padgett, 2008). Rannsakendur leitast þannig við að greina hegðun og 

viðhorf einstaklinganna og öðlast þar með veigameiri skilning á upplifun þátttakenda 

(Padgett, 2008; Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Með 

eigindlegri aðferðafræði í farteskinu er markmið rannsakenda að öðlast skilning á 

félagslegri upplifun einstaklingsins með því að setja sig í þeirra spor með viðtölum eða 

með því að öðlast innsýn í þeirra daglega veruleika (Dowling, Lloyd og Suchet-Pearson, 

2015; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Vilja þeir forðast það að nálgast viðfangsefni sitt með 

fyrirframgefnar skoðanir, enda á rannsakandi ekki að hafa skýra hugmynd um hvað muni 

koma út úr rannsókninni nema með framkvæmd hennar (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Þannig leitast rannsakendur við að fá skilið hvers konar merkingu einstaklingar leggja í 

eigin aðstæður (Dowling, Lloyd og Suchet-Pearson, 2015; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  
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Eigindleg aðferðafræði varð fyrir valinu út frá eðli viðfangsefnisins og 

rannsóknarspurninganna, þar sem slík aðferðafræði snýr að túlkun og upplifun 

einstaklinga af þeirra veruleika (Padgett, 2008). Aðferðafræði af þessu tagi hentaði 

rannsókninni jafnframt vel í ljósi þess að markmið rannsakanda var að greina hver 

upplifun þátttakenda væri frekar en að sannreyna tilgátu eða skoða tölfræðilegar 

upplýsingar líkt og venjan er þegar notast er við megindlegar rannsóknaraðferðir 

(Padgett, 2008). Eigindleg aðferðafræði var því um margt heppileg fyrir rannsóknina, 

sérstaklega í ljósi þess hve nýtt af nálinni þetta viðfangsefni er og hve örðugt það getur 

verið að nálgast stóran hóp af þátttakendum sem uppfylla þau skilyrði sem efni 

rannsóknarinnar krefst (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

3.2 Mælitæki 

Rannsakandi beitti hálfstöðluðum viðtölum með viðtalsvísi til hliðsjónar í framkvæmd 

rannsóknar. Með slíkri aðferð er rannsakanda fært að halda viðmælenda við efnið, en 

jafnframt gefur slík aðferð rannsakanda færi á að bæta við spurningum og vangaveltum 

telji hann það vera gagnlegt fyrir rannsókn sína (Padgett, 2008). Þannig náði rannsakandi 

að mynda frjálst flæði samtals í rannsókn sinni á andlegu ofbeldi, þótt hann stefndi 

samtímis að því að tryggja það að umræðan færðist ekki frá markmiði hans og 

rannsóknarspurningum. Helsta markmiðið með notkun viðtalsvísis var að draga úr líkum 

á því að rannsakandi hefði áhrif á frásögn viðmælanda til þess að tryggja áreiðanleika 

rannsóknarinnar (Brinkmann og Kvale, 2015).  

Einnig leitaði rannsakandi eftir því að viðmælendur hans fengju tækifæri til að koma 

eigin skoðunum á framfæri án íhlutunar í viðtölunum sjálfum. Beiting slíkra aðferða er í 

takt við eigindlega aðferðafræði þar sem notast er við opna nálgun í viðtölum í ljósi þess 

að rannsakandi hefur ekki skýra hugmynd um hvað gæti komið fram viðtölunum og er því 

nauðsynlegt fyrir hann að sýna opinn huga og sveigjanleika í framkvæmd (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). Mikilvægt var ennfremur að rannsakandi hafði það í huga að gæta 

hlutleysis við úrvinnslu viðtala (Flynn og Korcuscka, 2018). Átti það sérstaklega við í ljósi 

þess að rannsakandi hefur persónulega reynslu af efni rannsóknar. Var því mikilvægt fyrir 

hann að vera hlutlaus við framkvæmd rannsóknarinnar og forðast þannig að yfirfæra eigin 

reynslu á upplifun viðmælendanna.  
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3.3 Þátttakendur  

Líkt og áður hefur komið fram sneri rannsóknin að einstaklingum sem upplifað hafa 

vinasamskipti sem einkennast af neikvæðni og geta talist vera andlegt ofbeldi. Var það 

markmið rannsakandans að nálgast einstaklinga sem hafa unnið úr samskiptum og 

hugsanlegu andlegu ofbeldi. Úrvinnslan gæti þá hafa átt sér stað ýmist með endalokum 

vináttunnar eða þá að eðli samskiptanna sjálfra hafi batnað að svo miklu leyti að ekki sé 

unnt að flokka þau lengur sem andlegt ofbeldi. Rannsakandi hafði samband við 

viðmælendur sína netleiðis og notaði tilgangsúrtak, en innan þess flokks studdist 

rannsakandi bæði við snjóboltaúrtak og sjálfboðaliðaúrtak (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013).  

Tilgangsúrtak er hugtak sem vísar í algengar úrtaksaðferðir innan eigindlegra aðferða 

þar sem fjöldi þátttakenda ákvarðast í ferlinu sjálfu en er ekki fyrirfram gefinn. Val á 

þátttakendum er þannig ákvarðað út frá reynslu og þekkingu þeirra á viðfangsefni 

rannsóknarinnar (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Snjóboltaúrtak vísar til 

þess þegar rannsakandi leitast við að draga fram ákveðin einkenni hjá þátttakendum 

sínum. Til þess að öðlast úrtak sitt með snjóboltaúrtaki getur rannsakandi beðið fyrstu 

þátttakendur sem hann finnur, og sem uppfylla kröfur rannsóknarinnar, um aðstoð við að 

finna aðra þátttakendur sem uppfylla sömu viðmið. Þannig öðlast rannsakandi úrtak sitt 

með því að láta viðfangsefni rannsóknar sinnar spyrjast út þar til hann hefur uppfyllt eigin 

skilyrði um úrtaksstærð (Handcock og Gilet, 2011). Sjálfboðaliðaúrtak er jafnframt aðferð 

sem byggist á því að þátttakendur bjóði sig fram út frá auglýsingu þar sem fram kemur 

hver viðmið rannsóknarinnar eru. Þannig má ætla að viðmælendur uppfylli markmið 

rannsóknar að þeirra mati. Helstu áhættur snjóboltaúrtaks eru að úrtakið reynist einsleitt 

á meðan áhættur sjálfboðaúrtaks felst í því að þeir einstaklingar sem gefa sig fram séu 

ekki dæmigerðir fyrir þýðið (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

 Við framkvæmd viðtalanna leitaðist rannsakandi við að mynda traust milli sín og 

viðmælendanna en slík nálgun er mikilvæg þegar beitt er eigindlegri aðferðafræði í 

viðtölum. Einnig er mikilvægt að rannsakendur taki mið af aldri, þroska og velferð 

þátttakenda sinna og beri fyrir þeim virðingu í ferlinu sjálfu og var það haft til hliðsjónar 

við framkvæmd rannsóknar. Með virkri hlustun var leitast við að ná fram öllum helstu 

aðstæðum og skoðunum viðmælenda í viðtölunum sjálfum (Helga Jónsdóttir, 2013).  
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 Í rannsókninni leitaðist rannsakandi við að láta efni rannsóknarinnar fréttast sem 

víðast til að auka líkur á því að hann næði til einstaklinga sem uppfylltu þær kröfur að hafa 

upplifað vinasamband sem einkennst hefði af neikvæðum samskiptum. Í þessum tilgangi 

setti rannsakandi upp auglýsingu á samfélagsmiðlinum Fésbók þar sem aðrir einstaklingar 

deildu henni áfram í þeirri von rannsakanda að viðfangsefni rannsóknarinnar næði til 

viðeigandi aðila. Auglýsing rannsakanda kom fram bæði á „veggjum“ vina og vandmanna 

hans, sem og í hópnum „Beauty Tips“. Í auglýsingu rannsakanda voru útlistuð helstu 

einkenni andlegs ofbeldis innan vinasambanda svo að tryggja mætti að viðmælendur 

rannsóknarinnar flokkuðust undir viðmið hennar. Þannig ætlar rannsakandi að 

þátttakendur rannsóknarinnar hefðu, að þeirra eigin mati, upplifað vinasambönd sem 

einkenndust að einhverju leyti af andlegu ofbeldi. Viðtölin voru framkvæmd á tímabilinu 

september til október 2019 og fóru flest fram á heimili rannsakanda. Hins vegar áttu tvö 

þeirra sér stað á Skype, eitt í Háskóla Íslands og loks tvö í heimahúsi viðmælenda. Viðtölin 

voru á bilinu 25 til 70 mínútur en flest þeirra voru um 45 mínútur að lengd. Fjöldi 

viðmælenda í þessari rannsókn voru tíu. 

3.4 Úrvinnsla gagna 

Notast var við hljóðupptöku við framkvæmd viðtalanna en í kjölfar hennar voru viðtölin 

afrituð orðrétt ásamt athugasemdum rannsakanda út frá efni viðtalanna. Að því loknu hóf 

rannsakandi að greina gögnin út frá opinni kóðun og þemagreiningu. Kóðun og 

þemagreining viðtala er mikilvæg leið fyrir rannsakendur eigindlegra rannsóknaraðferða 

við að greina viðtöl, en í þeim felst að draga fram sameiginleg þemu sem finna má milli 

viðtala með endurtekinni yfirferð (Braun og Clarke, 2013). Þetta er í takt við markmið 

eigindlegra aðferða þar sem leitast er eftir því að merkja einstaklingsbundin mynstur út 

frá viðtölum rannsakanda (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

Jafnframt studdist rannsakandi við hugmyndafræði svokallaðrar orðræðugreiningar 

við úrvinnslu gagnanna, en slík aðferðafræði gengur út á það að skilja samspil tungumáls, 

eða tiltekinnar orðræðu einstaklinga, við félagslegan veruleika og túlkun viðmælanda á 

honum. Þannig má leitast við að greina hvernig orð viðmælenda geti sýnt fram á hvernig 

sjálfsáliti þeirra er háttað, tilhneigingu þeirra til orðavals og jafnvel má skoða hvað er 

sérstaklega ekki sagt til frekari greiningar. Orðræðugreining gengur jafnframt út á að ná 

fram sameiginlegum þáttum í viðtalinu líkt og felst í kóðun, en ennfremur er mikilvægt að 
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rannsakandi greini tjáningu viðmælenda sinna með gagnrýnu hugarfari (Kristín 

Björnsdóttir, 2013). Orðræðugreining sýnir þannig að vissu leyti fram á mátt tungumálsins 

og taldi rannsakandi því mikilvægt að vísa beint í tiltekin atriði sem komu fram í 

viðtölunum. Niðurstöðukafli ritgerðarinnar mun byggja á þeim þemum sem birtust 

rannsakanda í viðtölum.  

3.5 Siðferðileg álitamál og takmarkanir 

Efni rannsóknarinnar varðaði viðkvæmar upplifanir og reynslu einstaklinga og því var 

mikilvægt fyrir rannsakanda að taka mið af þessu við framkvæmd hennar. Rannsakandi 

þurfti því að taka til greina siðferðileg álitamál og takmarkanir og leitaðist hann eftir því 

að hafa meginreglur siðfræðilegra rannsóknaraðferða til hliðsjónar í rannsóknarferlinu. 

Helstu reglur innan siðfræðilegra rannsóknaraðferða eru sjálfræðisreglan, 

velgjörðarreglan, skaðleysisreglan og réttlætisreglan (Sigurður Kristinsson, 2013).  

Sjálfræðisreglan snýr að mikilvægi þess að rannsakandi sýni viðmælendum sínum og 

sjálfræði þeirra virðingu (Sigurður Kristinsson, 2013). Þetta felst þá meðal annars í því að 

upplýsa viðmælendur um viðfangsefni rannsóknarinnar. Rannsakandi gætti þess að 

upplýsa þátttakendur um alla þætti rannsóknar snemma í ferlinu með sérstöku 

kynningarbréfi sem sent var á þá fyrir hvert viðtal. Kynningarbréfið má sjá í fylgiskjali I. 

Skaðleysisreglan fjallar um nauðsyn þess að rannsakandi leitist við að valda 

viðmælendum sínum ekki neinum skaða með rannsókn sinni (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Rannsakandi var í rannsókninni meðvitaður um að efni rannsóknarinnar snýr að málefni 

sem gat verið sumum viðmælendum hans þungbært og því leitaðist hann við að gera þeim 

viðvart um þá staðreynt. Jafnframt gætti rannsakandi þess að sýna tilfinningum þeirra 

fullan skilning. 

Velgjörðarreglan snýr að nauðsyn þess að rannsakandi geti sýnt fram á að rannsókn 

hans hafi gagn og tilgang fyrir samfélagið (Sigurður Kristinsson, 2013). Það er mat 

rannsakanda að rannsókn þessi fjalli um aðstæður sem hafa verið vanræktar og vekja þarf 

athygli á. Er það meðal annars markmið rannsakanda að auka skilning fræðimanna sem 

og almennings á því að andlegt ofbeldi í nánum vinasamskiptum eigi sér stað. Einnig var 

það tilgangur rannsóknar að gera einstaklingum viðvart um hvernig unnt sé að bregðast 

við slíku ofbeldi.  
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Réttlætisreglan fjallar um mikilvægi þess að einstaklingar hljóti að jafnaði ávinning af 

efni og framkvæmd rannsóknarinnar (Sigurður Kristinsson, 2013). Rannsakandi hafði þá 

nauðsyn til hliðsjónar við framkvæmd rannsóknar og gætti þess að þátttakendur væru 

upplýstir um gagnsemi og mikilvægi rannsóknarinnar. 

Mikilvægt var fyrir rannsakanda að leitast við að gæta nafnleysis í rannsókn sinni og 

gera viðmælendum rannsóknarinnar grein fyrir því. Rannsakandi tryggði því upplýst 

samþykki allra þátttakenda en slíkt samþykki er mikilvægt í tilvikum þar sem rannsókn 

krefst ekki leyfis frá vísindasiðanefnd eða persónuvernd. Í upplýstu samþykki felst því 

meðal annars skylda rannsakanda til að upplýsa viðmælanda um tilgang rannsóknarinnar, 

hvers konar upplýsingar rannsakandi muni vinna með og rétt viðmælenda til að draga 

samþykki sitt til baka (Persónuvernd, 2018). Til þess að tryggja upplýst samþykki sendi 

rannsakandi bréf til viðmælenda með skýringu á efni rannsóknarinnar, en einnig gætti 

rannsakandi þess að upplýsa viðmælendur um efni rannsóknar í viðtalinu sjálfu. Jafnframt 

gerði rannsakandi þátttakendum sínum viðvart um markmið rannsóknarinnar og við 

framkvæmd hennar fékk rannsakandi undirskriftir þátttakenda þess efnis að þeir hefðu 

skilning á eigin rétti og eðli rannsóknar. Rannsakandi þurfti því ekki að sækja um leyfi til 

Persónuverndar eða Vísindasiðanefndar, enda nægði upplýst samþykki sem sjá má í 

fylgiskjali II. 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir hafa oft í för með sér annars konar örðugleika og 

siðferðilegar flækjur en megindlegar, en slíkir örðugleikar snerta oft eðli tengsla sem 

myndast hafa milli rannsakanda og viðmælenda. Hætt er við því að valdaójafnvægi eða 

þá að tengsl rannsakanda við viðmælanda hafi áhrif á ferli og framkvæmd 

rannsóknarinnar (Aluwihare-Samaranayake, 2012). Þetta er því atriði sem rannsakanda 

bar að hafa í huga í rannsóknarferlinu. Rannsakandi tók þar með mið af því hvers konar 

tengsl hafa myndast við framkvæmd viðtala og gætti þess að vera meðvitaður um eigin 

valdastöðu í rannsóknarferlinu.  

Í eigindlegum rannsóknaraðferðum skapast ennfremur oft takmörkun hjá 

rannsakanda á umfangi verkefnis, ólíkt því þegar það myndast takmörkun á dýpt í 

megindlegum rannsóknum. En þetta kemur til vegna vangetu rannsóknar á því að ná utan 

um alla þætti efnisins án þess að viðtölin sjálf lengist um of (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 
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Því leitaðist rannsakandi við að vera vakandi gagnvart hlutleysi í rannsóknarferlinu og 

mætti hann aðstæðum þátttakenda burtséð frá eigin upplifunum og aðstæðum.  

Einnig gæti það talist hindrun að eigindlegar rannsóknir fást við huglæga túlkun 

þátttakenda sem getur gert rannsakendum örðugt að tengja slíkar upplifanir á fræðilegan 

hátt (Aluwihare-Samaranayake, 2012). Eigindlegar rannsóknaraðferðir hafa jafnframt í 

flestum tilvikum áhrif á getu rannsakanda til að alhæfa niðurstöður yfir á þýði, í ljósi þess 

hve lítið úrtakið er (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013) og átti það við 

í þessari rannsókn. Þetta má líta á sem hindrun og var rannsakandi því meðvitaður um að 

niðurstöður sneru að þessum tilteknu upplifunum sem ekki verður mögulegt að nýta til 

að alhæfa um aðrar upplifanir sem snúa að aðstæðum sem þessum.  
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5 Niðurstöður  
Eftirfarandi kafli fjallar um niðurstöður sem fram komu í rannsókninni. Niðurstöður þessar 

byggjast á framburði tíu viðmælenda sem uppfylltu þau skilyrði að hafa haft reynslu af 

vinasambandi sem einkenndist af neikvæðum samskiptum, sem geta fallið undir andlegt 

ofbeldi. Í kaflanum verða viðmælendur rannsóknarinnar kynntir og í kjölfar þess verður 

þemum og undirþemum sem greina mátti úr frásögn þeirra lýst. Þemun skiptast í fimm 

hluta: Ástæður neikvæðu samskiptanna, eðli vinasamskiptanna, áhrif neikvæðu 

samskiptanna, endalok neikvæðu samskiptanna og stuðning.  

5.1 Kynning á viðmælendum 

Viðmælendur þessarar rannsóknar voru konur og voru þær flestar á þrítugsaldri, tvær 

þeirra rétt innan við tvítugt og ein á sextugsaldri. Viðmælendurnir höfðu allir boðið sig 

fram til þátttöku út frá efni rannsóknar og uppfylltu skilyrði hennar um að hafa reynslu af 

neikvæðum samskiptum og andlegu ofbeldi í vinasambandi. Flestir viðmælendur höfðu 

háskólamenntun eða voru í háskóla, að undanskildum tveimur. Viðmælendurnir greindu 

nærri allir frá einu ákveðnu vinasambandi þar sem um náinn eða jafnvel besta vin var að 

ræða. Í flestum tilvikum vinkonu. Hins vegar greindu tveir þátttakendur frá tveimur 

óheilbrigðum vinasamböndum. Var þá í báðum tilfellum meira einblínt á annað 

vinasambandið í viðtalinu og féll það betur undir viðmið rannsakanda. Viðmælendurnir 

greindu frá því að neikvæðu samskiptin hefðu í flestum tilfellum hafist á grunnskóla- eða 

menntaskólaárum þeirra og staðið yfir í fjölda ára.  

Umræddum vinum viðmælendanna verður hér eftir lýst sem gerendum í þeirri 

viðleitni að aðgreina og sýna skilmerkilega hvern um ræðir. Til að halda trúnað við 

viðmælendur var þeim úthlutað nöfnum kvenkyns persóna úr skáldsögum Astridar 

Lindgren, en nöfnin voru Alma, Beta, Ída, Kata, Lína, Lotta, Lovísa, Marta, Ronja og Soffía. 

Rannsakandi gætti þess jafnframt að taka út persónugreinanlegar upplýsingar sem fram 

komu í viðtölunum. 

5.2 Ástæður neikvæðu samskiptanna 

Neikvæð samskipti í vinasamböndum virtust út frá frásögnum viðmælenda oftast eiga sér 

nokkurn aðdraganda og ástæður. Því voru viðmælendur allir beðnir um að segja frá hvað 



46 

þeir teldu hafa valdið því að vinasambandið varð neikvætt. Þó algengt hafi verið að 

viðmælendur teldu sig ekki vita fyrir víst hver meginorsök framkomu gerenda þeirra var, 

þá komu í öllum viðtölum fram viss atriði sem viðmælendum grunaði að gætu legið til 

grundvallar hegðunar gerenda. Ástæðurnar sem tilteknar voru skiptast upp í eftirfarandi 

þemu: bakgrunnur geranda, persónugerð geranda og viðbrögð þolanda.  

5.2.1 Bakgrunnur geranda 

Heimilisaðstæður 

Margir viðmælendanna greindu frá því að gerandinn hefði upplifað erfiðleika heima fyrir. 

En þó voru einhverjir viðmælenda sem töldu að slíkir erfiðleikar hafi ekki verið til staðar. 

Þannig mátti sjá nokkurn mismun á upplifun þátttakenda. Í frásögn Lovísu má greina að 

mögulegar ástæður hegðunar hennar gerenda hafi legið í erfiðu heimilislífi: 

 [...] Til að byrja með þá á hún mjög bágt. Hún kemur af svona brotnu heimili og hefur 
lent í ýmsu. Sem er samt engin afsökun fyrir hennar hegðun gagnvart mér. [...] Hún 
kemur af svoleiðis heimili... hún átti bara að hlýða og þú veist.  

Þessi lýsing líkist einnig frásögn Soffíu sem útskýrði að gerandi hennar hefði alist upp á 

„alkahólistaheimili“. Aðrir viðmælendur veltu því þá fyrir sér hvort gerandi þeirra hafi 

tileinkað sér neikvæða hegðun á heimili sínu en þannig greindi Ída til að mynda frá því 

hvernig gerandi hennar hefði alist upp við stjórnsemi, og þá sérstaklega af hálfu systkina 

sinna. Marta taldi mögulegt að gerandi hennar hafi tileinkað sér neikvæða framkomu 

fjölskyldumeðlima og lýsti hún þeim sem „svakalegum frekjum“. Jafnframt greindi Kata 

frá því hvernig hennar gerandi hefði lifað við óheilbrigð samskipti á heimili sínu, en hún 

sagði þetta:  

[...] Hún er náttúrulega bara með sín vandamál sem hún hefur aldrei unnið úr. Og 
það hafa aldrei verið heilbrigð samskipti á hennar heimili. Þannig að hún elst 
einhvern veginn bara upp við það. Við mjög óheilbrigð samskipti. Við 
[fjölskyldumeðlimi]. Þannig að ég held sko að hún kann ekkert annað. Þannig að hún 
fer bara með það út í lífið sem hún kann. Og það eru svona óheilbrigð samskipti. 

Aftur á móti voru einhverjir viðmælendur sem töldu gerendur sína hafa upplifað mikinn 

stuðning og jákvætt fjölskyldulíf og virtust viðmælendur þá líta frekar til þeirra aðstæðna 

sem torskiljanlegar í samhengi við hegðun gerendanna. Ronja taldi þannig geranda sinn 

eiga „góða fjölskyldu“ og „góða vini“. Einnig taldi Lotta að gerandi hennar ætti góða að 

og lýsti hún því að það væri „alltaf ógeðslega gott [ástand] heima hjá henni. Þetta var 
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alveg mjög hamingjusöm fjölskylda hjá henni“. Það sama kom fram hjá Betu sem greindi 

frá því að gerandi hennar kæmi úr „stórri og góðri fjölskyldu sem heldur vel utan um alla“ 

en hins vegar taldi hún að samband gerenda við stjúpföður sinn hafi verið stirt.  

Áföll gerenda 

Áföll sem gerendurnir höfðu orðið fyrir á lífsleiðinni voru í nokkrum tilfellum talin vera 

forsenda vanlíðunar og hegðunar þeirra. Kata lýsti því hvernig annar gerandi hennar hafði 

greint henni síðar frá því að hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi og hafði gerandinn þá greint 

viðmælandanum frá því að ofbeldið sem hann hafði orðið fyrir hefði leitt til neikvæðrar 

framkomu hans. Greindi hún þannig frá því að gerandi hennar „tók sína neikvæðu 

upplifun og henti henni yfir á mig. [Þannig] ákvað [gerandinn] að hefna sín á mér.“ Annað 

dæmi um kynferðisofbeldi gagnvart gerenda kom fram í viðtali við Línu, en hún lýsti því 

þannig:  

[...] Ég veit að hún lenti sjálf í áfalli í æsku og svona. Misnotkun. Segir hún sko. En ég 
veit ekkert um það meira, bara frá henni sjálfri. [...] Ég held að þetta hafi haft áhrif 
hvað kom fyrir hana sem barn. Það var náttúrulega mjög skemmandi að lenda í 
einhverri misnotkun. [...] Og ég held að það hafi brotið sjálfstraustið hennar niður og 
fengið hana til að fullorðnast hraðar. 

Einn viðmælendanna gat rakið neikvæða framkomu geranda hennar til ákveðins atburðar 

sem fór fram þeirra á milli og tengdist sá atburður ennfremur áfalli sem gerandinn hafði 

orðið fyrir samtímis vegna ástvinamissis. Soffía lýsti þannig hvernig hegðun gerandans 

hefði breyst gagnvart henni í kjölfar ósættis þeirra á milli og að gerandinn hafi þá ákveðið 

að láta eigin vanlíðan bitna á henni. Lýsti hún því á þessa leið: „Ég vissi það allan tímann 

að hún ákvað að fórna mér. [...] Ég meina, hún tók mig fyrir en ekki hinar.“ 

5.2.2 Persónugerð geranda 

Hluttekningarleysi og sjálfhverfa 

Margir viðmælendur greindu frá því að þeir teldu hegðun gerenda þeirra stafa af vangetu 

þeirra til að setja sig í spor annarra, ákveðnu hugsunar- og skilningsleysi í garð annarra 

sem og sjálfhverfu. Þannig virtust margir viðmælenda vera á sama máli um að gerendur 

þeirra hefðu sýnt það með framkomu sinni að þeim stæði á sama um andlega velferð 

þeirra. Dæmi um slíkt viðhorf má sjá á frásögn Ídu sem lýsti geranda sínum á þennan veg: 

„Ég held að henni sé alveg sama ef ég á að vera hreinskilin. Hún bara hugsar rosa mikið 
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inni í kassa og er ekkert rosalega mikið að pæla í annarra manna tilfinningum. Það er 

furðulegt.“ Marta taldi jafnframt hegðun geranda síns endurspegla nokkurs konar 

siðblindu. Greindi hún frá því að „[...] mér fannst hún aldrei geta sett sig í spor annarra. 

Bara þegar hún var að tala um aðra. Einhvern veginn. Þess vegna vorum við að pæla í 

hvort hún væri bara algjör siðblindingi.“  

Lotta taldi hins vegar hegðun gerandans stafa af hugsunarleysi og sagði hún að „ [...] 

við höldum að hún geri sér virkilega ekki grein fyrir því hvað hún er að gera. Við vonum 

að hún sé ekki að gera allt þetta viljandi“ Ronja greindi frá svipuðum aðstæðum:  

[...]Ég held að þetta sé [...] hugsunarleysi. Myndi ég halda. Eins og ef ég myndi segja 
þetta við hana þá ég held að hún myndi ekkert skilja. Hún myndi ekki átta sig á því 
hvað ég ætti við. Hún væri bara „nei ég er ekkert að því. Nei.“ Þú veist. „Þú ert bara 
eitthvað skrítin“ Það myndi alveg fara í það, skilurðu? 

Var þetta sambærilegt við framkomu gerenda Línu sem lýsti því þannig: „hún sá 

náttúrulega ekkert rangt í því sem hún var að gera“. Greina mátti þannig á frásögnun 

flestra viðmælendanna að þeir töldu gerendurna hefðu sýnt af sér sjálfhverfa hegðun. 

Ronja lýsti því þannig:  

[...] á þessu tímabili var hún eina vinkona mín. Og hún hafði ekki hugmynd um hvað 
var í gangi í mínu lífi. Hún hefði ekki getað sagt þér í hvaða námi ég var. Hún meðtók 
ekkert af því sem maður sagði henni. Henni var alveg sama. Hún tók mann á rúntinn 
og talaði bara um sjálfa sig. 

Lýsti Ronja því jafnframt hvernig gerandi hennar hefði vingast við aðila sem hefðu valdið 

Ronju vanlíðan, sem svipaði til frásagna annarra viðmælenda. Þannig mátti greina hjá 

mörgum viðmælendanna að gerendur létu sig lítið varða um tilfinningar þeirra og sáu litla 

sök í eigin atferli þegar þeir gerðu á hlut viðmælendanna.  

Andleg líðan 

Oft greindu viðmælendurnir frá andlegri líðan gerenda sem hugsanlegri ástæðu fyrir 

hegðun. Slíkar vangaveltur einkenndust jafnan af ágiskunum en þó einnig af fullvissu 

viðmælendanna um greiningar á andlegum kvillum gerenda og vanlíðan þeirra. Flestir 

viðmælendanna töldu gerendur sína hafa lítið sjálfsálit eða þá töldu hegðun þeirra 

endurspegla óöryggi. Dæmi um slíkt viðhorf kom fram í viðtali Ölmu sem lýsti gerenda 

sínum á þennan veg:  
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[...]Ég hugsa að þetta hafi bara verið óöryggi. Örugglega. Hugsa það. [Hún var] óörugg 
með sig og [...] hvernig hún talaði oft við mig... Þá sá ég alveg að hún var með mjög 
lítið sjálfstraust. Þetta var svona hennar leið til að stjórna mér. Þá fékk hún eitthvað 
út úr því. Eða ég veit það ekki. Mér fannst þetta vera bara soldið óöryggi. [...] Hún var 
alltaf að segja „oh, ég er svo feit“, en var það samt ekki. Var eiginlega að leita eftir 
hrósum stöðugt. 

Slíkt óöryggi kom fram í mörgum viðtölum en þá fóru nokkrir viðmælendur jafnframt að 

lýsa alvarlegri vandkvæðum hjá gerendum sínum. Lovísa lýsti þannig vinkonu sinni sem 

„ótrúlega brotinni“ og vísaði þá í tilhneigingu hennar til áhættusamrar hegðunar. Marta 

greindi frá því að hún teldi gerenda sinn vera með jaðarpersónuleikaröskun, en tók hún 

fram að hún vissi ekki til þess að nein formleg greining lægi fyrir og átti það við hjá flestum 

viðmælendunum.  

Lotta lýsti því hvernig gerandi hennar þjáðist af þunglyndi og sagði hún: „[...] Hún er 

eitthvað veik. Hún á soldið erfitt. [...] Hún notar þunglyndi mjög mikið sem afsökun.“ Að 

hennar sögn hafði þá gerandinn oft vísað í þunglyndi sitt sem ástæðu eigin hegðunar og 

ætlaðist til þess að viðmælandinn afsakaði hegðunina á þeim forsendum. Einna 

alvarlegustu lýsingarnar komu þó frá tveimur viðmælendum sem greindu frá 

sjálfsvígshugsunum gerenda sinna. Dæmi um slíka lýsingu mátti sjá hjá Betu: 

[...]Það er margt í þessu sem ég er ekki komin með svör við ennþá. Og fæ örugglega 
aldrei. [...]. Allavega, ég veit ekki hvort að eitthvað af þessu hafi verið satt eða ekki 
en það [var] mikið þunglyndi. Og sjálfsmorðshugsanir. Og reynt að taka sitt eigið líf. 

Afbrýðisemi  

Áberandi forsenda andlegs ofbeldis innan vinasambands var að sögn viðmælenda 

afbrýðisemi gerenda en flestir viðmælendurnir notuðu orðið „afbrýðisemi“ í viðtölunum 

að fyrra bragði. Afbrýðisemi birtist jafnan í vinasambandi vegna óöryggis í tengslum við 

vinasambandið sjálft. Þolendur nefndu drottnunargirni eða þá öfundsýki gerenda á 

aðstæðum þolandans. Í frásögn Ölmu mátti sjá báðar gerðir af afbrýðisemi gerenda, en 

hún lýsti því þannig:  

[...] En það var aðallega rosa mikil svona afbrýðissemi þegar ég var að umgangast 
hinar, þegar við vorum þarna fjórar. Og [ég] var að umgangast hinar. Þá var hún rosa 
afbrýðissöm. Sýndi það mjög mikið. En [það] var kannski minna um það þegar við 
vorum komnar þarna í menntaskóla. [...] Og svo náttúrulega þegar maðurinn minn 
kom til sögunnar þá sýndi hún það mjög mikið. Að hún væri [...] afbrýðissöm út í mig 
að vera komin með kærasta og ekki hún.  
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Lína lýsti því þannig hvernig hún teldi sinn geranda hafa verið afbrýðisaman vegna 

sambands hennar við aðrar vinkonur. Á sama hátt lýsti Kata hvernig gerandi hennar hafi 

reiðst henni fyrir að „skilja hana eftir“ þegar Kata hóf samband við kærasta sinn. Þá kom 

einnig fram í viðtali við Lovísu að gerandi hennar hafi sýnt afbrýðisemi vegna ráðríkis og 

afbrýðisemi í tengslum við aðstæður Lovísu. Lýsti hún því þannig: „Hún var mjög 

afbrýðissöm út í mig. Hún viðurkenndi það semsagt. Og svo þegar ég byrjaði með 

kærastanum mínum þá varð hún fáránlega afbrýðisöm. Hún bara átti mig.“ Greindi hún 

þannig frá því í viðtalinu að gerandi hennar hafi sýnt afbrýðisemi gagnvart kærasta, barni, 

fjölskyldu og annarra vinkvenna í umhverfi Lovísu og sagði: „hún getur bara ekki leynt 

þessum tilfinningum hvað hún er afbrýðisöm út í mig.“  

Afbrýðisemi gagnvart þolandanum sjálfum birtist einnig í öðrum viðtölum en dæmi 

um það má sjá hjá Ídu:  

[...] Svo fór ég að tala við sameiginlegan vin okkar um þetta og hann sagði að hún 
væri bara afbrýðissöm. Út í mig. Og ég bara „Ha? Það getur ekki verið.“ Út af því að 
hún er alltaf að reyna að breyta mér. Af hverju er hún þá afbrýðisöm út í einhvern 
sem er ekki jafn góð og hún? Ég er bara búin að vera að velta þessu fyrir mér. [...]Það 
er ljótt að segja þetta, en ég er komin lengra en hún. [...] Ég held að henni langi pínu 
svona að vita hvað hún ætlar að gera. Hún getur ekki ákveðið það. Æ, ég veit ekki. 
Mér finnst pínu ljótt að segja það, en mér finnst bara að ég eigi að segja það. Þetta 
er pínu svona afbrýðisemi.  

Einnig mátti sjá álíka afbrýðisemi á lýsingum Ölmu sem talaði um hvernig gerandi hennar 

hefði gjarnan brugðist illa við þegar Alma fékk hærri einkunn heldur en gerandinn. Lovísa 

sagði einnig frá því hvernig gerandi hennar hefði vísað í eigin afbrýðisemi þegar hún bað 

hana afsökunar og sagði: „Hún var bara eitthvað: „Ég var rosalega afbrýðisöm, þú áttir 

góða fjölskyldu og áttir gott líf. En ég átti það ekki““.  

5.2.3 Viðbrögð þolandans 

Meðvirkni 

Algengt var að viðmælendur teldu sjálfa sig skorta ákveðni í samskiptum eða þá sýna 

meðvirkni og undirgefni gagnvart geranda sínum. Í sumum viðtölum mátti jafnvel greina 

nokkra tilhneigingu viðmælenda til að kenna sjálfum sér um framkomu gerandans, en þó 

var ljóst að flestir töldu gerandann eiga mestu sökina í þessum efnum. Viðhorf 

viðmælendanna sýndu þannig ennfremur ákveðna sjálfskoðun sem þeir höfðu farið í 
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gegnum í kjölfar reynslu sinnar. Dæmi um slíka sjálfskoðun og viðhorf til eigin meðvirkni 

má sjá í frásögn Betu:  

[...] Ég endaði alltaf á því að bakka úr öllum aðstæðum. Bara „fyrirgefðu“. Bara að 
biðjast afsökunar og halda henni góðri. Þó að þetta kæmi mér í rauninni ekki við. [...] 
Ég var einhvern veginn alltaf tiplandi á tánum í kringum hana. Ef eitthvað kom upp á 
þá var ég nógu fljót að bara „Já já það var bara mér að kenna. Fyrirgefðu.“ [...] og 
síðan stoppaði ég sjálfa mig af. Hvað er ég að gera? Ég hefði alveg viljað lært það fyrr 
sko. Og að láta ekki vaða yfir mig. Ég var rosa mikið í því, bæði í grunnskóla og 
menntaskóla. Fólk átti rosalega auðvelt með að vaða yfir mig. [...] En ég hef alltaf 
verið svona manneskja að ég vil að öll dýrin í Hálsaskógi eigi að vera vinir. [...] Þegar 
fólk fattaði þetta þá bara nýtti það sér það líka.  

Viðhorfi hennar svipar til lýsingar Kötu um eigin tilhneigingu til að láta „vaða yfir sig“ sem 

hún tók þó fram að hafi minnkað í seinni tíð. Þannig lýsti hún því hvernig hún væri orðin 

ófeimin við að láta sína skoðun í ljós, en þó kom skýrt fram í viðtali við hana að hún teldi 

sig hafa verið meðvirka í sambandi sínu við gerendann. Lína lýsti sér einnig sem „meðvirkri 

týpu“ sem ætti erfitt með að standa á eigin skoðun. Greina mátti hjá nokkrum 

viðmælendum að þeir ættu erfitt með að skilja eigin framkomu eftir á að hyggja. Sem 

dæmi þá lýsti Marta aðstæðunum þannig:  

[...] Þegar maður hugsar til baka þá ég skil ekki alveg hvernig þetta var. Hvernig við 
létum þetta viðgangast svona lengi. Af því að við ræddum þetta allar saman þegar 
hún var ekki, [...] hvað við værum smeykar við hana og hvað hún væri, svona, klikkuð.  

Á sama hátt lýsti Lotta því hvernig hún og hennar vinkonuhópur hafi reynt að takast á við 

hegðun geranda hennar af ákveðni en benti jafnframt á þá tilheigingu þeirra til að láta 

undan henni. Lýsti hún þessu á þennan veg:  

[...] Þannig að við erum að reyna að vera til staðar fyrir hana. En á sama tíma, ef hún 
ætlar að vera leiðinleg við okkur, þá erum við ekki að fara að taka neinn skít frá henni. 
[...] Við höfum alveg reynt að fjarlægja okkur frá henni en þá bara verður allt verra. 
Þannig að við erum svona að reyna að vera góð við hana og reyna að starta engu 
drama en hún gerir það bara sjálf. 

Ída sagði jafnframt „aldrei verið andlega stödd til að geta staðið upp fyrir sjálfri mér“ en 

það sama átti við um Lovísu sem lýsti sér sem meðvirkri. Greindi hún frá þeim aðstæðum 

þegar hún hefði leitast við að efla eigin getu til að standa með sér og brjótast þannig út 

úr neikvæðu samskiptunum. Soffía lýsti sér einnig sem meðvirkri, en út frá þessum 

lýsingum var ljóst að nærri allir viðmælendur álitu sjálfa sig vera meðvirka í 

vinasambandinu.  
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Þekkingarleysi 

Einnig greindu margir viðmælendur frá því að þeir hefðu ekki gert sér grein fyrir því að 

samskiptin í vinasambandi þeirra hefðu mögulega verið óheilbrigð. Þannig var nokkuð 

algengt í viðtölunum að viðmælendurnir lýstu eigin skilningsleysi á eðli samskiptanna 

sjálfra. Dæmi um slíka upplifun má finna í lýsingu Ídu:  

[...] Ég fattaði ekki fyrst að þetta væri eitthvað svona vandamál. Ég var alltaf bara, æj 
þú veist. Ég á bara leiðinlega vinkonu. En þetta er mikið vandamál. Það eru margir að 
lenda í þessu. Ímynda ég mér. Maður er að fatta þetta. Og þegar þú settir statusinn 
þá var ég bara „Jááá, þetta er „actually“ vandamál“. Þetta er ekki bara ég að vera 
vitlaus. 

Skilningsleysi af þessu tagi kom fram í nokkrum öðrum viðtölum en til að mynda sagði 

Beta að „einhvern veginn áttaði [ég] mig aldrei á því hversu slæmt þetta hafði verið fyrr 

en ég sá þetta hjá þér“. Viðhorf viðmælenda gagnvart þeim aðstæðum sem þær voru í 

virtist þannig hafa breyst eftir því sem þær höfðu öðlast meiri fjarlægð við gerendurna. 

Þannig segir Ronja:  

[...] Því það er svo oft sem maður áttar sig ekki á því sjálfur að það sé verið að gera 
eitthvað sem er að valda manni óhamingju. Og ég get alveg sagt að ég hafi átt svolítið 
óheilbrigt vinasamband við sjálfa mig á þessum tíma. En ég á það ekki lengur. 

Ennfremur varð ljóst að viðmælendur töluðu um skilningsleysi annarra gagnvart 

neikvæðum vinasamskiptum. Þá lýsti helmingur viðmælendanna því hve gagnlegt það 

yrði að þeirra mati að efla fræðslu á því að andlegt ofbeldi geti átt sér stað innan 

vinasambanda og þannig vekja samfélagið til frekari umhugsunar og viðbragðsgetu. Kata 

lýsti viðhorfi sínu gagnvart vitundarvakningu á þennan hátt:  

Mér finnst þetta mjög flott efni. Af því að sko þegar [ég frétti af þessu verkefni] þá 
var ég bara „Já vá. Þetta er til! Hvað er í gangi, af hverju er enginn búinn að gera 
þetta?“ [...] Það er bara ógeðslega mikilvægt að fólk viti hvað er eðlilegt og hvað ekki. 
Og, bara, setjum bæklinga alls staðar sko! Þetta er ógeðslega mikilvægt. Af því að 
það eru bæklingar til um allt. Bæklingar að heilbrigðum samskiptum á heimilinu og í 
samböndum og allt þetta. En það vantar alveg um vinasambönd.  

Margir viðmælendur töldu þetta vera stærra vandamál en almenningur gerir sér grein 

fyrir og sagði Lína að „það hafa næstum allir lent í einhverju svona. Einhverjum erfiðum 

vinkonum eða vinaaðstæðum“. Lotta lýsti einnig viðhorfi sínu fyrir þörfinni á 

vitundarvakningu og auknum samfélagsskilningi:  
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[...] Það er ekki gert nógu mikið mál úr svona hlutum. Útaf því að þetta gerist þegar 
maður er krakki og það er bara „æj þetta eru bara krakkar“. Skilurðu? Þetta hefur svo 
mikil áhrif á manneskjuna stundum. Það fer náttúrulega allt eftir manneskjunni. En á 
suma krakka þá getur þetta haft áhrif. Yfir í allt lífið eiginlega. Þau bera þetta með 
sér. [...] Mér bara finnst ekki vera lögð nógu mikil áhersla á svona hluti.  

Þessar frásagnir sýndu þannig hvernig aðstæður gerendanna höfðu verið af ýmsu tagi. 

Sumir viðmælendur álitu erfiðar heimilisaðstæður vera ástæðu fyrir hegðun gerandans. 

Aðrir töldu upplifun gerendanna af áföllum og vangetu þeirra til að setja sig í spor annarra 

vera eina helstu ástæðu neikvæðu samskiptanna. Ennfremur var afbrýðissemi gerenda, 

meðvirkni þolenda og þekkingarleysi þeirra talinn þáttur í forsendum neikvæðu 

samskiptanna. 

5.3 Eðli vinasamskiptanna 

Viðmælendurnir voru allir beðnir um að lýsa þeim neikvæðu vinasamskiptum sem þeir 

höfðu upplifað, en ljóst var að finna mátti margt sameiginlegt í reynslu viðmælendanna 

af slíkum samskiptum. Skipta mátti eðli samskiptanna upp í eftirfarandi þemu: ráðríki og 

stjórnsemi, niðrandi og særandi framkomu og loks áreiti, árásarhneigð og ógnandi 

hegðun. 

5.3.1 Ráðríki og stjórnsemi 

Áberandi var algengi þess að gerendur sýndu af sér stjórnsemi en slík lýsing átti við um 

alla viðmælendur. Ein algengasta leið gerendanna til að öðlast stjórn í vinasambandinu 

var viðleitni þeirra til að skapa samviskubit hjá þolendum sínum. Þannig lýstu níu af tíu 

viðmælendum framkomu af hálfu gerenda af þessu tagi og notuðu flestar orðið 

„samviskubit“ í því samhengi, eða líkt og Alma lýsti því: „Hún var alltaf að reyna að láta 

mig fá samviskubit yfir öllum hlutum.“ Einna helst virtust gerendur viðmælendanna hafa 

beitt „fýlu- eða frekjustjórnun“ líkt og nokkrir viðmælendanna lýstu því. Þannig kom fram 

í viðtalinu við Kötu:  

[....] Bara þessi rosalega frekjustjórnun. Gefur manni samviskubit ef maður er ekki 
alltaf að koma að hitta hana þegar hún vill það. Þannig að hún er rosa mikið að taka 
frá manni – og maður er alltaf að gefa. Sem vinskapur á náttúrulega ekkert að vera. 
Þetta á að vera jafnt. Þannig að það gat verið frekar þreytandi að vera vinkona 
hennar. 
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Viðleitni gerendanna til að skapa samviskubit gat jafnframt birst í reiði þeirra gagnvart 

þolandanum fyrir að hegða sér ekki eftir þeirra höfði. Þannig greindi Lína frá því hvernig 

hennar vinkona hafði leitast við að öðlast stjórn á sambandinu:  

[...] Hún var bara svona ógeðslega reið. Og ég man að hún var með samanbitnar 
tennur af reiði að tala við mig. Þá notar hún „Hvernig dirfistu?“ Hún var bara ekki að 
lesa í aðstæðurnar þarna og var ekki með... ekki á sömu blaðsíðu og ég. Og hún var 
ógeðslega reið við mig og ógeðslega reið allan daginn. 

Lýsti hún þannig ítrekaðri tilhneigingu vinkonu hennar til að nota reiðistjórnun af þessu 

tagi. Lovísa greindi einnig frá tilhneigingu hennar gerenda til að öðlast stjórn með 

neikvæðu viðmóti og samviskubiti: „Hún notaði mjög mikla fýlustjórnun. [...] Rosalega 

mikið að koma inn samviskubiti. Og hún var mikið að láta mig vorkenna sér. Af því að hún 

átti svo bágt.“ Slíkar lýsingar komu einnig fram hjá Mörtu sem sagði: „Hún var alltaf svo 

reið. Og ef maður gerði ekki það sem hún vildi fór hún í bilaða fýlu og var algjör 

„manipulator“. Hún talaði niður til manns og svona.“  

Líkt og fram kom í kaflanum sem sneri að upplifunum viðmælenda af forsendum 

gerenda þá var afbrýðisemi algeng í vinasamböndunum sjálfum, en slíka hegðun má 

tengja við drottnunargirni gerendanna. Ída lýsti því þannig að hegðun gerenda hennar 

hefði sýnt fram á afbrýðisemi sem og ráðríki: 

Þetta var rosa mikið að hafa vald á einhverjum einstaklingi. Og í þessu [sambandi] er 
það ég sem hún hafði vald á. Svo fór þetta að minnka þegar ég fattaði að þetta gekk 
ekki svona. Þá fór hún að lítillækka mig, til þess að pressa á... að ég væri hennar. 

Gaf slík lýsing til kynna álíka upplifanir annarra viðmælenda af tilhneigingu gerenda til að 

leitast við að einangra þá frá öðrum í þeirra umhverfi, til að mynda af ótta við að missa 

stjórn á vinasambandinu. Beta lýsti framkomu hennar geranda á þennan máta:  

[...] Það var alltaf þannig að ég átti bara að vera með henni. En hún mátti samt alveg 
vera með öðrum, skilurðu? Og ég fékk alveg að finna fyrir því: „Af hverju ert þú að 
hitta þessa? Af hverju ertu með þessum?“ Það var alltaf þannig að allt snerist um 
hana. Ég átti að vera bara á lausu til að snúast í kringum hana. Alltaf tilbúin.  

Framkoma geranda hennar er dæmi um hvernig gerendurnir voru að sögn 

viðmælendanna gjarnir á að hafa óraunhæfar væntingar gagnvart þeim. En lýsingar Ídu 

endurspegluðu jafnframt annars konar stjórnsemi sem var algeng upplifun hjá 

viðmælendunum. Fólst það í stjórnsemi gerenda gagnvart hegðun og útliti þolendanna 
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sjálfra. Slík stjórnsemi fólst þá einna helst í gagnrýni og aðfinnslum. Þannig lýsti Lotta 

framkomu gerenda síns: „Ég tók ekkert eftir því fyrr en við hættum að tala saman að hún 

var að stjórna mér. Ég átti að gera allt sem hún vildi og hún breytti mér í þessa manneskju 

sem hún vildi að ég væri.“ Einnig lýsti hún framkomunni á þennan hátt:  

Ég var ekkert rosalega að hugsa út í útlitið en hún [sagði þá]:. „Þú getur ekkert verið 
í þessu. Sérðu ekkert hvað þetta er ljótt? Þú verður að fara að mála þig og hugsa um 
hárið á þér [...]. Eða gera þetta og gera hitt og vera fín og vera æðisleg. Og þú þarft 
að fara að grennast.“  

Á sama hátt lýsti Ída hvernig hennar gerandi hefði haft tilhneigingu til að stjórna hvers 

konar fatnaði hún ætti að klæðast og lýsti því hvernig gerandi hennar hefði ekki þótt hún 

„nógu góð“ fyrir sig. En svipaðar lýsingar af gagnrýni á útlitið mátti finna hjá fleiri 

viðmælendum. Þannig var ljóst að stjórnsemi innan vinasambandanna gat birst á marga 

vegu.  

5.3.2 Niðrandi og særandi framkoma  

Algengt var að viðmælendurnir lýstu því hvernig gerendur þeirra hefðu leitast við að særa 

eða niðurlægja þá með framkomu sinni. Jafnan töluðu viðmælendur um aðfinnslur og 

særandi athugasemdir í þessu samhengi. Lýsing af þessu tagi birtist í viðtali við Soffíu sem 

greindi frá tilhneigingu gerenda hennar til að setja ítrekað út á aðstæður hennar til þess 

eins að særa hana. Greindi hún þannig frá því hvernig neikvæð viðbrögð af þessu tagi 

hefðu komið fram netleiðis og lýsti uppákomum þar sem gerandi hennar hafði, fyrir allra 

augum, ítrekað gagnrýnt og rakkað niður staði og atburði sem tengja mátti við hana. 

Framkoma sem miðaðist að því að valda þolendunum skaða gat þó einnig beinst að 

ástvinum þeirra. Lovísa lýsti því þá hvernig gerandi hennar hafði sært hana með 

athugasemdum sem beindust að aðstandanda hennar:  

Og þú veist ég kom oft grátandi heim, þá var hún búin að tala illa um mig eða búin 
að drulla eitthvað yfir mig. Hún drullaði mikið yfir [aðstandanda]. Semsagt sagði mér 
hvað hún var vond og leiðinleg. [...] En sko hún var alltaf að pikka á svona staði. [Sem 
hún vissi] að væri viðkvæmt. Og eina skipti sem ég hef orðið reið við hana og hún veit 
það þá var hún að tala illa um [aðstandanda].  

En álíka neikvæð hegðun beindist þó einnig að henni sjálfri og lýsti hún því þannig: „Hún 

var að reyna að hafa þetta neikvætt. Hún var að reyna að láta mig líta illa út. Hún gerði 
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það mjög mikið.“ Margir viðmælendur lýstu því hvernig gerendur þeirra hefðu notað 

niðrandi orð og særandi athugasemdir innan vinasambandsins. Marta lýsti því þannig:  

Hún var með ógeðslega ljótan orðaforða. [...] Bara [til dæmis]: „Þú ert svo heimsk“ 
og „Hún er svo mikil tussa“. Eitthvað svona. Hún var ekkert að skafa af hlutunum. 
Þannig að þetta var mjög áhugaverður vinskapur en maður var alveg kominn með 
nóg þarna undir lokin.  

Lína hafði svipaða sögu að segja og lýsti sínum gerenda þannig: „Hún leit á sjálfa sig sem 

betri en allir aðrir eiginlega. Og var þá soldið að niðurlægja aðra“. Þá lýsti hún einnig 

hvernig gerandi hennar hefði ítrekað kallað hana „tík“ en af frásögn Línu var greinilegt að 

uppnefni af þessu tagi hefðu haft áhrif á líðan og hugsanir hennar.  

Nokkrir viðmælendanna greindu frá tilhneigingu gerenda til að baktala þá. Birtist 

þetta í frásögn Lottu sem lýsti því hvernig gerandi hennar hafði sagt við hana: „Ég er búin 

að vera að baktala þig og mér líður eins og ég geti ekki verið vinkona þín“ sem að hennar 

sögn hafði reynst henni sárt. Niðurlæging gagnvart viðmælendunum gat jafnframt birst í 

neikvæðu viðhorfi gerendanna á viðmælendunum sjálfum, en þannig lýsti Ronja því 

hvernig hennar vinkona hafði gefið til kynna að sér þætti hún skrítin:  

[...] Hún gaf alveg til kynna að henni fyndist ég skrítin. Henni hefur alltaf fundist ég 
skrítin. Hún hefur alltaf látið mér líða eins og ég væri skrítin. Maður á ekki að þurfa 
að fela hluta af sjálfum sér fyrir vinum sínum. Og það hefur alltaf verið þannig að ég 
hef aldrei verið ég sjálf í kringum hana. Ég hafði aldrei áttað mig á því að ég sé að 
vera einhver annar en ég er í kringum þessa manneskju. 

Í frásögn Soffíu mátti jafnframt sjá upplifun af særandi framkomu geranda gagnvart 

henni, en hún lýsti því hvernig gerandinn hefði leitast við að auðmýkja hana á opinberum 

vettvangi. Jafnframt greindi hún frá því hvernig gerandinn hefði verið mótfallinn því að 

taka þátt í viðburðum sem Soffía væri hluti af og nafngreindi hana fyrir allra augum. Álíka 

auðmýking kom fram í frásögn Ölmu en hún talaði um hvernig gerandi hennar hefði að 

hennar mati meðvitað leitast við að niðurlægja hana fyrir framan fjölskyldumeðlimi Ölmu. 

Hún sagði: „[...] í rauninni þá eyðilagði þetta [viðburð] fyrir mér. Algjörlega. Ég var rosa 

miður mín eftir þetta.“  

Tveir viðmælendanna greindu einnig frá reynslu þeirra af ósannindum af hálfu 

gerenda, bæði gagnvart þeim sjálfum sem og öðrum. Þannig lýsti Lovísa tilhneigingu 

geranda hennar til að ljúga upp á hana og taldi hún slíka hegðun hafa verið meðvitað 
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særandi af hennar hálfu. Einnig greindi Beta frá ítrekuðum tilraunum af hálfu hennar 

geranda til að fara með ósannindi í þeirri viðleitni að fá athygli.  

5.3.3 Áreiti, árásarhneigð og ógnandi hegðun 

Neikvæðu samskiptin gátu ennfremur falist í upplifun viðmælendanna af áreiti eða 

ógnandi hegðun af hálfu gerendanna og komu fram dæmi um slíkt í nokkrum viðtölum. 

Líktu þrír viðmælendanna framkomu gerendanna við einelti. Ennfremur lýsti Lovísa því 

hvernig gerandi hennar hefði beitt aðstandendur hennar líkamlegu ofbeldi og að Lovísa 

hafi því óttast hegðun hennar á ýmsa vegu. Lýsti hún því hvernig hún hefði átt það til að 

forðast gerenda sinn væri hún undir áhrifum áfengis, en svipaða frásögn mátti finna hjá 

öðrum viðmælendum. Lovísa lýsti upplifun sinni af þessu þannig: „[...] Það blossar svo oft 

upp þegar hún drekkur. Ég vil alls ekki hitta hana þegar hún er full. Því þá ræðst hún svo 

á mig [með orðum].“  

Hjá öðrum kom fram reynsla þeirra af áreiti af hálfu gerenda sem fólst yfirleitt í 

ítrekuðum símhringingum eða tölvupóstum meðal annars. Þannig greindi Soffía frá 

endurteknum og óumbeðnum tölvupóstum af hálfu hennar geranda með neikvæðum 

athugasemdum í hennar garð. Marta, Alma og Kata lýstu óeðlilegum fjölda símhringinga 

af hálfu sinna gerenda. Þannig lýsti Kata því: „Það var hringt í mann stanslaust. Það var 

hringt í foreldra mína. [...] Af því að ég var ekki að svara henni eða koma að hitta hana.“ 

Var því ljóst að framkoma af þessu tagi gat reynst þolendunum mikil truflun. 

Ljóst var að ein ógn sem viðmælendur upplifðu sneri að mögulegum viðbrögðum 

gerenda. Því virtust nokkrir viðmælendur hafa átt það til að forðast að bregða út frá því 

sem gerendur þeirra teldu vera „ásættanleg“ hegðun meðan á samskiptunum stóð. 

Þannig lýsti Beta því hvernig hún hefði óttast þann möguleika að gerandi hennar myndi 

ljóstra upp um persónuleg málefni hennar til þess að refsa henni:  

[...] Það var eitt skipti sem hún sagðist ætla að segja eitthvað ... af mínum 
leyndarmálum. [...] Síðan sat það bara í mér sko. Og hún lét mig alveg finna fyrir því, 
ef hún væri pirruð, að ég þyrfti að ná henni góðri. Þannig að öll þessi ár fóru í það að 
óttast að eitthvað yrði sagt sem að mátti kannski ekki fréttast. Eða eitthvað svoleiðis. 
[Ég var] alltaf tiplandi á tánum.  

Einhverjir viðmælendanna lýstu því hvernig þeir hefðu einnig upplifað óöryggi út frá 

hegðun gerendanna. Upplifun af slíkri ógnandi framkomu mátti sjá í frásögn Mörtu sem 

lýsti því hvernig framkoma geranda hennar gat valdið henni vanlíðan og sagði hún: 
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Hún var eitthvað svo klikkuð að ég var alltaf bara hissa að hún hafði aldrei lamið neinn 
af okkur. Eða gert eitthvað við okkur. [...] Þá var ég orðin svona ótrúlega hrædd við 
hana. Ég var svo stressuð að fara að sofa því ég var alveg viss um að hún myndi bara 
kveikja í húsinu. Eða koma með hníf og stinga okkur. 

Greindi hún þannig frá því að hún hefði á tímabili óttast um eigið líf í þeim tilfellum sem 

hún hafði þurft að umgangast geranda sinn.  

Aðrir viðmælendur greindu frá tilhneigingu gerenda þeirra til að hóta sjálfskaða en 

slík upplifun endurspeglast í frásögn Kötu:  

[...] Þá stjórnaði hún okkur dálítið með því að... Ætla bara að drepa sig. [Þögn]. Það 
var kannski allt í góðu og hún vissi að við vorum saman. Og svo kannski sendir hún á 
okkur um kvöldið eitthvað: „Mig langar ekki að lifa lengur. Ég ætla að drepa mig.“  

Lýsing af þessu tagi sýndi jafnframt fram á nokkuð algenga tilhneigingu gerenda að sögn 

viðmælendanna til krefjast þess að þolendur þeirra væru þeim til taks öllum stundum. 

Birtist slík lýsing þá einnig í viðtali við Mörtu sem greindi frá því að hún hefði talið líklegt 

að gerandi hennar gæti skaðað sjálfan sig eða jafnvel tekið eigið líf í „refsiskyni“.  

Því má sjá hvernig frásagnir viðmælendanna bentu einna helst til stjórnsemi, 

niðurlægingar og áreitis sem augljósustu einkenna þess andlega ofbeldis sem birst getur 

hjá vinum. 

5.4 Endalok neikvæðu samskiptanna  

Þátttakendur rannsóknarinnar voru allir beðnir um að lýsa sinni reynslu af því að binda 

enda á neikvæðu samskiptin, hvort sem það hafi falist í því að enda sambandið sjálft eða 

með batnandi eðli samskiptanna. Skipta mátti upplifun viðmælendanna í eftirfarandi 

þemu: erfiðleikar við að binda enda á sambandið, afgerandi endalok, batnandi samskipti 

og viðunandi endalok og loks tilfinningar gagnvart vinslitum.  

5.4.1 Erfiðleikar við að binda enda á sambandið 

Ljóst var að erfitt gat verið fyrir suma að binda enda á vinasambandið og greindu þannig 

tveir viðmælendur frá því hvernig þeir væru ennþá í því ferli. Ástæður viðmælenda fyrir 

því að viðhalda vinasambandinu þrátt fyrir erfið samskipti og tilheyrandi vanlíðan gátu 

verið fjölbreyttar. Þá greindi Lovísa frá því að hún hefði tekið ákvörðun um að binda enda 

á samskiptin, en að aðstæður gerandans á þeim tíma hefðu verið þess eðlis að hún sá sig 
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knúna til að viðhalda sambandinu og lýsti hún þeim aðstæðum sem „flóknum“. Ída lýsti 

ennfremur eigin viðleitni við að ná meiri fjarlægð:  

Ég er ekki búin að slíta sambandi við hana. Ég er búin að vinna í því, en það gengur 
ekkert rosalega vel. [...] Ég var svona farin að minnka samskipti við hana. En ég vil 
ekkert fara til hennar og vera bara „Við erum ekki vinkonur lengur“. Af því að – annað 
en hún – þá hugsa ég líka: Ég vil ekkert særa hana. Þó hún sé búin að særa mig. Þá vil 
ég ekki særa hana. Og þú veist... ég þorði aldrei að fara til hennar og vera bara „Þú 
ert ömurleg. Þú ert búin að gera svona, svona og svona“. Skilurðu? [...] Ég er bara 
ekki þannig manneskja. [...] Ég er í ferli að breyta henni í rauninni í kunningja, í 
staðinn fyrir vin. [...] Því við eigum svo mikið af sameiginlegum vinum. 

Af frásögnum nokkurra viðmælenda var ljóst að ótti þeirra við vinamissi var stór þáttur í 

erfiðleikum þeirra við að enda vinasambandið. Lovísa lýsti því hvernig hún óttaðist 

afleiðingar vinslitanna á þennan hátt: „Ég er alltaf með smá hræðslu við það að ef ég þyrfti 

að „hætta með“ henni, skilurðu? Ef ég fengi bara nóg. Þá myndi ég missa bara svolítið 

margar vinkonur. Hún myndi taka svo marga með sér.“ En álíkar lýsingar á ótta við 

vinaleysi mátti finna hjá öðrum viðmælendum eins og Lottu, sem sagði frá því hvernig hún 

hefði haft reynslu af félagslegri einangrun sem leiddi til þess að hún vildi áfram viðhalda 

neikvæðu samskiptunum.  

Tveir viðmælendur greindu ennfremur frá því að þrátt fyrir að þeim hefði tekist að 

ljúka vinasambandinu, að þá hefðu neikvæðu samskiptin viðgengist í framhaldi af því eða 

þá jafnvel orðið verri. Eftir að Soffía hafði lýst því hvernig samskipti hennar komu til vegna 

ósættis hennar og geranda hennar, þá hefði gerandi hennar viðhaldið áreiti við hana í 

netheimum. Þannig virðist henni ekki hafa tekist að breyta eðli samskiptanna. Á sama hátt 

greindi Ronja frá því hvernig gerandi hennar hefði áreitt hana út frá ágreiningi sem olli 

vinslitum:  

 [...] Í kjölfarið af því þá byrjar [gerandinn] að áreita mig. Mætir heim til mín. Byrjar 
að tala [aðstandendur]. Sendir mér tölvupósta. Hringir í mig. Lætur mig ekki vera. Og 
ég tel þetta vera dæmi um mjög óheilbrigt vinasamband. Þannig að þetta er svona 
mín fyrsta upplifun á því að þurfa að loka á einhvern í lífinu. [...] Það var mjög erfitt 
að þurfa að átta sig á því að einhver hafi gert þér eitthvað svona og þurfa bara að 
„kötta“ á [viðkomandi]. 

5.4.2 Afgerandi endalok 

Nokkrir viðmælendur lýstu því hvernig vinasambönd þeirra sem einkennst höfðu af 

neikvæðum samskiptum hefðu endað með afgerandi hætti á einn eða annan veg. Svo 
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virðist sem endalok af þessu tagi hafi oft reynst þeim þung í skauti. Þannig lýsti Marta því 

hvernig vinasamband hennar við gerenda sinn hafi skyndilega tekið enda:  

[...] Maður hætti að svara henni á Facebook. [...] Maður var alltaf með sömu 
afsakanirnar. Að það væri mikið að gera í skólanum og eitthvað svona. Og svo bara 
einn daginn þá eyðir hún mér og tveimur öðrum stelpum af Facebook og ég hef ekki 
heyrt í henni síðan. 

Svipaða frásögn má greina hjá Ölmu en hún lýsti því hvernig hún ákvað að binda enda á 

vinasambandið og jafnframt þeirri togstreitu sem hún fann fyrir vegna þess:  

[...] Þá ákvað ég bara bara hætta að tala við hana og loka á allt. [...] Þetta var búið að 
vera að bara magnast meira og meira upp með hana. Þannig að ég ákvað bara að 
loka. Og bara lét eins og ég sæi [hana ekki]. Þetta var kannski barnalegt. Ég veit það 
ekki. En ég var bara búin að fá nóg. Algjörlega nóg. [...] Ég fékk algjörlega upp í kok. 

Lína og Beta lýstu þannig einnig hvernig þær enduðu vinasamböndin með því að segja 

beint út við gerendur sína að þeim væri lokið. Þannig lýsti Lína hvernig hún hafði sagt við 

gerenda sinn „nú getum við ekki verið vinkonur“ á meðan Beta lét sinn geranda vita að 

„við getum bara sleppt því að tala saman“. Bæði þessi tilvik leiddu til afgerandi endaloka 

og hafa þær báðar ekki talað við sínar fyrrverandi vinkonur síðan. Aftur á móti lýsti Lotta 

því hvernig hennar gerandi hafi bundið enda á sambandið:  

[...] Og svo á endanum þá kom hún til mín og sagði bara „Ég held við getum bara ekki 
verið vinkonur lengur.“ Og þá var ég bara: „Af hverju ekki? Gerði ég eitthvað?“ Þá 
sagði hún: „Nei, ég er bara búin að vera að baktala þig og þú veist. Mig langar bara 
ekkert að vera vinkona þín lengur.“ [...] [Seinna] sagði hún „Við getum... Þú mátt 
alveg vera með mér ef þú vilt“. Ég sagði: „Nei ég vil það ekki“ og svo labbaði ég bara 
í burtu. Hef ekki talað við hana síðan. 

Á sama hátt lýsti Ronja því hvernig hennar gerandi hafi lokið vinasambandinu í kjölfar þess 

að Ronja hafi lýst yfir óánægju vegna framkomu hennar:  

[...] Ég loksins sleit á naflastrenginn og áttaði mig á því að hún veldur mér meiri 
óhamingju heldur en hamingju. [...] Sko það sem að lauk vinasambandinu var það að 
ég fékk nóg og ég sagði við hana að ég væri ósátt. Ég sagði við hana „ég er ekki sátt 
við hvernig þú ert að tala við mig“ [...] Hún hefur ekki talað við mig síðan. 

Greinilegt var að reynsla af afgerandi endalokum vinasambanda hafði reynst 

viðmælendunum minnisstæð og torveld úrvinnslu. 
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5.4.3 Batnandi samskipti og viðunandi endalok 

Þrátt fyrir að flestir viðmælendur hefðu náð að slíta vinasambandinu að fullu eða væru í 

því ferli að ljúka þeim þegar viðtölin voru tekin, þá töldu einhverjir viðmælendur að eðli 

samskipta vinasambands þeirra hafi batnað að svo miklu leyti að þeir vildu viðhalda 

sambandinu. Bati af þessu tagi gat átt sér stað bæði vegna opinna samskipta eða þá vegna 

hegðunarbreytinga gerendans, hugsanlega með auknum þroska. Lovísa greindi þannig frá 

því hvernig vinasambandið sjálft væri á vissan hátt enn til staðar en gat þess að samskiptin 

hefðu breyst:  

[...] Ég er náttúrulega enn í sambandi við hana í dag en ég myndi segja að ég sé með 
hana þar sem ég vil hafa hana. Við erum ekki í neinu þannig sambandi, en það var 
ekki... Við skildum ekki í illu, skilurðu? [...] Það er svona... það eru [nokkurár síðan. Þá 
sagði hún bara fyrirgefðu við mig. Og það var mjög gott fyrir mig. [...] 

Kata lýsti því einnig hvernig hún hafi talið að vinasamband hennar hafi breyst á jákvæðan 

hátt í kjölfar þess að hún tók afgerandi afstöðu gagnvart hegðuninni:  

[...] Hún hefur þroskast mikið. Og af því að þetta er góð stelpa og allt það sko. Og [ég] 
hef líka bara talað við hana. Að svona hegðun er bara ekkert boðleg. [...] Ég myndi 
segja að .. að þetta eru orðið mjög heilbrigð samskipti núna. [...] En svo líka var ég 
alveg búin að búa mig undir það bara að loka á hana. Þannig að það var bara annað 
hvort. Annað hvort hætti hún eða ég myndi alveg loka. 

5.4.4 Tilfinningar gagnvart vinslitum 

Flestir viðmælendanna lýstu margvíslegum tilfinningum, bæði góðum og vondum, við það 

að þurfa að binda enda á samskiptin. Það mátti einna helst greina þungbærar tilfinningar 

strax eftir að vinasambandinu hafði verið slitið. Þannig varð það ljóst út frá frásögn Betu 

að þó að hún teldi vinslitin hafa reynst henni vel, þá hefðu þau valdið henni hugarangri í 

fyrstu og lýsti hún því þannig:  

[...] Ég var að vonast til að vinkonusambandið væri ekki bara einskis virði. Að henni 
fyndist eitthvað í þessu hafi verið gott. Og að þetta væri ekki bara eitthvað sem er 
auðvelt að henda í burtu. Fyrsta árið þá var ég alltaf að pæla í því. Finnst henni þetta 
bara auðvelt og var þetta ekkert mál? Manneskja sem maður talaði við á hverjum 
degi. Þetta var bara pínu eins og sambandsslit með kærasta. [Ég] hætti alveg að tala 
við hana og að hanga með henni. Þetta var ógeðslega erfitt. En með tímanum fór 
maður að anda léttar og vera bara soldið svona niðri á jörðinni.  

Greinilegt var að viðmælendunum gat reynst erfitt að greiða úr tilfinningum sínum 

gagnvart vinslitunum. Ída greindi einnig frá flóknum tilfinningum vegna þeirra:  
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Það hefur verið mjög skrítið. Því ég hef aldrei þurft að gera þetta áður. Ekki í 
vinasamböndum sko. Þetta er rosalega flókið. Það eru rosalega margar tilfinningar. 
Þú ert reiður. Þú ert pirraður. Þú ert kvíðin yfir þessu. Þú ert líka sko, þú ert mjög 
sorgmæddur í rauninni fyrir hinn aðilann. Þá ertu að pæla „Vá, þessi er að missa vin.“ 

Lýsti hún því þannig að hún hefði á vissan hátt talið sig vera ábyrga fyrir velferð gerenda 

síns, en tók jafnframt fram að hún gerði sér grein fyrir því að slíkar tilfinningar væru ekki 

raunsæjar.  

Önnur áhugaverð upplifun viðmælenda var ótti vegna sambandsslitanna, en þá 

óttuðust nokkrir viðmælendur afleiðingar þess að binda enda á vináttuna. Á sama máta 

greindi Lovísa einnig frá því að hún teldi mögulegt að gerandi hennar myndi ljóstra upp 

persónulegum upplýsingum í kjölfar vinslita og sagði: „Maður væri pínu hræddur um að 

[...] hún gæti verið búin að segja öllum allt um mig, fattarðu? Það er líka pælingin. Að ef 

við hættum að vera vinkonur þá kemur bara allt út. Það er pínu „scary“ sko.“  

Þá greindu nokkrir viðmælendur frá því að þeir myndu íhuga að endurnýja 

vinasambandið hefðu þeir fullvissu um að hegðun gerendanna væri breytt. Þannig sagði 

Ronja sem dæmi:  

[...] Hamingjan sem ég fæ úr því að vera ekki að umgangast þessa manneskju er miklu 
meiri heldur en að vera í kringum hana. Það segir sig strax. Já, að maður var að gera 
rétt. En ég meina... ef hún myndi breytast, sem ég tel vera mjög ólíklegt, þá myndi 
ég alveg taka henni aftur, skilurðu? En ég myndi alveg vera hreinskilin við hana þegar 
hún er að brjóta á manni. 

Á svipaðan hátt greindi Beta frá því að hún hefði á tímabili vonast til að eðli samskiptanna 

myndust batna í kjölfar þess að hún hafi „sett hnefann í borðið“. Einnig lýsti Lína því að 

hún hefði íhugað að endurnýja samskiptin og að hún „beri engar slæmar tilfinningar til 

hennar í dag.“  

Léttir var algengt stef í lýsingum viðmælendanna. Með því að ná að fjarlægjast 

neikvæðu samskiptin og þá vanlíðan sem þeim gat fylgt, er ljóst að þeir fundu betur fyrir 

því álagi sem einkennt hafði sambandið eftir því sem lengra var liðið frá átökunum. Dæmi 

um slíka upplifun má sjá í frásögn Mörtu:  

[...] Þetta var bara svo mikill léttir þegar ég tók eftir þessu. Ég var bara eitthvað: „Ha? 
Erum við ekki vinkonur á Facebook?“. Þá sá ég að hún var búin að eyða mér af 
Facebook. Þetta var svo mikill léttir! En samt var ég kvíðin að það yrðu einhverjir 
eftirmálar. Ég var bara mjög hrædd við að hitta hana, en þetta var búið. Og ég hef 
ekki talað við hana síðan. 
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Alma greindi frá svipaðri upplifun: 

[...] Ég fann það bara að þegar ég hætti að tala við [gerandann], hvað mér leið 
einhvern veginn miklu betur. Ég var allt í einu bara, vá. Mér fannst þetta ekkert vera 
eitthvað rosa mikið að hafa áhrif á mig, en þegar ég hætti þá bara... vá. Þetta var 
virkilega að hafa mikil áhrif á mig. [...] Þungu fargi af mér létt. Þannig leið mér. Bara, 
leið vel með þetta. Auðvitað kom að því að ég labbaði framhjá [gerandanum] og ég 
labbaði eins og ég sæi [gerandann] ekki. Auðvitað fannst mér það asnalegt. En þetta 
var bara eitthvað sem ég þurfti að gera. Til að bara... klára þetta sko. 

Svipaðar lýsingar af upplifun viðmælenda af létti mátti þannig finna í flestum viðtölunum. 

Beta lýsti vinslitum sínum á þennan hátt. „Það var með bestu dögum lífs míns (hlær) [...] 

Ég fór loksins að geta einbeitt mér að mér og vera ekki að tipla á tánum í kringum einhvern 

og passa hvað ég er að segja“. 

Að öllu framansögðu er því ljóst að það gat reynst flókið fyrir viðmælendur að slíta 

vinasamböndum sínum. Ennfremur var áberandi að hjá flestum viðmælendum voru 

flóknar og oftast neikvæðar tilfinningar tengdar þeirri upplifun. Hins vegar var ennfremur 

áberandi hve jákvæðar tilfinningar viðmælendur gátu fundið og létti eftir að þeir höfðu 

náð fjarlægð við vinslitin.  

5.5 Áhrif samskiptanna 

Viðmælendurnir voru allir beðnir um að lýsa upplifun sinni af andlega ofbeldinu innan 

vinasambandsins og hvers konar áhrif slík samskipti kunni að hafa haft á þá. Flestir 

viðmælendurnir greindu frá andlegri vanlíðan í kjölfar samskiptanna og nokkuð var um að 

viðmælendur teldu að reynsla þeirra hefði mótað önnur félagsleg samskipti í kjölfarið. 

Helstu þemu sem birtust í upplifun þeirra á áhrifum neikvæðu samskiptanna voru: 

tilfinningaleg áhrif sem og áhrif á hegðun og samskipti. 

5.5.1 Tilfinningaleg áhrif 

Allir viðmælendurnir greindu frá einhvers konar tilfinningalegum áhrifum vegna 

samskiptanna, en algengast var að samskiptin höfðu valdið þeim vanlíðan af einhverju 

tagi. Þannig greindi Ída frá því að hún hefði upplifað andlega vanlíðan og sagði: „Ég var 

ógeðslega illa stödd andlega. Ég var rosa mikið ekki ég sjálf. Ég fór í skólann. Fór heim. Ég 

var bara rosalega tilfinningalaus. Það var mjög erfitt.“  
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Þá var kvíði algengur í viðtölunum en um helmingur viðmælendanna greindu frá því 

að hafa upplifað kvíða. Slíka upplifun mátti finna í lýsingu Lovísu en hún ræddi um hvernig 

hún hefði í seinni tíð áttað sig á áhrifum vegna framkomu gerandans:  

[...] Ég myndi segja að það sé svolítið hún sem hefur „triggerað“ svona ofsalega 
mikinn kvíða hjá mér. Ég var mjög félagsfælin – ég var bara greind með félagsfælni. 
Og þetta er eitthvað sem ég hef náð að vinna mig úr. Ég er það ekkert í dag. [...] Þegar 
ég hugsa til baka þá var mér var alltaf illt í maganum. Ég var alltaf... ég þurfti að sofa 
sitjandi því ég var með svo mikinn kökk í hálsinum, skilurðu? Ég hélt að ég væri bara 
með bakflæði eða eitthvað. En það var ekkert það. Ég var bara svona kvíðin. Og það 
var oftast bara útaf henni. 

Beta lýsti á svipaðan hátt hvernig hún hefði upplifað streitu og sagði: „Ég var bara föst í 

einhverjum aðstæðum sem ég vildi ekki vera í. Það var stanslaus vanlíðan og ótti í kringum 

þetta.“ Þannig lýstu margir viðmælendur því hvernig hegðun gerenda hefði valdið þeim 

álagi, en Kata orðaði þetta þannig: „Þetta var náttúrulega bara óþolandi. Að vera aldrei 

látinn í friði. Og einmitt mikið álag [...] Maður fékk aldrei bara svona „peace and quiet“ og 

þetta var alveg mikið álag. Og bara drullufokking leiðinlegt sko.“ 

Aðrir viðmælendur lýstu því einnig hvernig þeir tengdu sorgarviðbrögð við upplifun 

sína af samskiptunum, en það kom sterkt fram hjá Soffíu sem lýsti sinni upplifun sem 

„eiginlega bara sorg.“ Ronja greindi þannig frá sínum tilfinningum:  

Ég átti svo erfitt með að túlka þær. Átta mig á hvað það var sem var að gera mig leiða. 
[...] Ég myndi lýsa því þannig að það var alltaf einhver að traðka á þér. Einhver kom í 
veg fyrir að þú getir verið þú sanna sjálf. Það er ógeðslega niðurbrjótandi. Það er 
vandræðalegt, til lengdar. Mjög vandræðalegt.  

Einhverjir viðmælendur lýstu því ennfremur hvernig upplifun þeirra hefði orðið valdur að 

miklu tilfinningaróti. Þannig lýsti Lotta því hvernig framkoma vinkonu hennar hefði valdið 

slíkri upplifun:  

[...] Ég bara var svo orkulaus að ég datt á jörðina og ég fór bara að gráta. Ég gat ekki 
meira. Ég var orðin svo pirruð, ég var orðin svo leið á þessu. Það var svo þreytandi að 
vera vinkona hennar stundum. 

Álíka lýsingar á tilfinningaólgu mátti sjá annars staðar. Enn önnur algeng 

tilfinningaviðbrögð voru reiði viðmælendanna, en Lína orðaði það svo:  

Ég man bara að mér fannst mjög lýjandi að vera vinkona hennar. [...] Það var aðallega 
svona að ég var pirruð yfir því hvað mér fannst hún ekki bera nógu mikla virðingu 
fyrir mér. Og jú ég var örugglega bara mjög reið út í hana, þegar við vorum að hætta 
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að vera vinkonur. Það er bara svo langt síðan. Maður gleymir því. En jú ég var mjög 
reið. Og sár. Vegna þess að auðvitað elskaði ég hana sem vinkonu mína. Við vorum 
bestu vinkonur. 

Reiði af þessu tagi virtist oft hafa birst í kjölfar endaloka vinasambandsins, en einnig á 

meðan því stóð.  

Nokkrir viðmælendanna greindu frá því að hafa upplifað ótta vegna aðstæðna sinna, 

bæði gagnvart gerendanum sjálfum en einnig gagnvart vinamissi og tilheyrandi 

einmanaleika. Þannig lýsti Lotta því hvernig hún upplifir ótta í tengslum við reynslu sína:  

[...] Og ég er ógeðslega hrædd. Þetta er örugglega partur af kvíðanum. En ég er 
rosalega hrædd oft um að vinir mínir vilji ekki vera vinir mínir. Og eru bara vinir mínir 
til að vera góðir við mig. Eins og hún gerði.  

Af frásögn Ronju mátti þannig greina hvernig upplifun hennar af framkomu gerenda hefði 

leitt til vantrausts gagnvart öðrum vinatengslum í kjölfarið. Hún lýsti því hvernig hún hefði 

upplifað framkomu gerandans sem „svik“ og að hún hefði átt erfitt með að treysta öðrum 

einstaklingum vegna þess. Bæði Ronja og Ída greindu ennfremur frá því að hafa upplifað 

þunglyndi sem þær tengdu við reynslu sína af vinasamskiptunum sem bendir til alvarlegra 

afleiðingar slíkrar hegðunar. Alma tók í sama streng þegar hún sagði: „Þetta var svona 

alltaf þungt á mér. Þetta var að draga mig niður. Ég vildi hafa [hlutina] jákvæða en þetta 

var einhvern veginn alltaf að draga mig niður.“ 

Sjálfsmynd 

Andlegt ofbeldi í vinasamböndum virtist út frá viðtölunum geta haft annars konar 

langvarandi áhrif á líðan og viðhorf viðmælendanna. Algengt var að viðmælendur greindu 

frá því hvernig framkoma gerenda þeirra hefði haft áhrif á sjálfsálit og sjálfsmynd þeirra. 

Þetta átti þá sérstaklega við hjá þeim viðmælendum sem upplifðu ítrekaðar aðfinnslur og 

niðurlægingu af hálfu gerenda sinna. Afleiðingar slíkrar hegðunar gátu þá einkum verið 

þær að viðmælendurnir upplifðu hnekki á eigin sjálfsmati en þetta má greina í frásögn 

Lottu:  

Algjörlega braut mig niður. Skildi mig bara soldið eftir með lélega sjálfsmynd og enga 
vini. Eiginlega bara búin að brjóta mig niður. Mér leið ekki eins og ég væri ég lengur. 
[...] Þannig að ég tók ekkert eftir því hvernig hún var að koma fram við mig fyrr en 
bara eftirá. Nokkrum árum eftirá. Þá svona fattaði ég að þetta var ekki í lagi hvað hún 
hafði verið að gera. Mér leið eins og ég hefði verið að gera eitthvað rangt. Eins og ég 
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hefði verið að hegða mér eins og ég hefði ekki átt að gera. [...] Sem var náttúrulega 
alls ekki [raunin]. 

Á sama hátt lýsti Ída því hvernig hegðun vinkonu hennar hefði valdið henni óöryggi. Hjá 

Ronju var ljóst að framkoma hennar geranda hafði leitt til lélegrar sjálfsmyndar yfir 

nokkurn tíma, en eftir að vinslitum þeirra lauk hafði hún náð að byggja upp sjálfsöryggi 

sitt á ný og lýsti hún því þannig:  

Og ég er alveg búin að komast að því að fólk finnst ég skemmtileg eins og ég er. Ég 
þarf ekki að vera að fela það hver ég er. [...] Ég er búin að fá svo mikið sjálfstraust úr 
þessu að ég er búin að átta mig á því að ég er miklu betri en ég er, skilurðu? Eða 
hvernig ég var. Í hennar augum. [...] Hvernig skoðun fólk hefur á þér hefur áhrif á 
hvernig þú berð þig og kemur fram. Og þegar einhver er alltaf að segja að þú sért 
skrítin og furðuleg hamlar það því hvernig þú getur komið fram við annað fólk. Þú 
þorir því ekki alveg því þú ert alltaf hræddur um að þeim gæti fundist þú skrítin.  

5.5.2 Áhrif á hegðun og samskipti 

Traust 

Neikvæðu samskiptin virtust í viðtölunum geta haft áhrif á framkomu og samskiptahæfni 

viðmælendanna. Kom það fram hjá nokkrum viðmælendum að reynsla þeirra hefði leitt 

til minnkandi getu þeirra til að treysta öðru fólki og mynda tengsl við það. Lovísa greindi 

frá örðugleikum við að treysta öðrum í kringum sig og setti hún það í samhengi við 

neikvæða framkomu gerenda síns: „Ég treysti fólki ekki alveg beint. [...] Ég er alltaf með 

varann á. Og passa að segja ekki hvað sem er við hvern sem er.“ Lotta talaði einnig um 

hvernig traust hennar hefði minnkað og nefndi hvernig hún ætti í erfiðleikum með að 

treysta öðrum einstaklingum í kjölfarið: „Mér líður eins og það sé soldið tengt þessu. [...] 

Þessu vinasambandi. Því þetta var manneskja sem ég treysti og hún sveik mig.“  

Ennfremur greindi Lotta frá því hvernig reynsla hennar hefði haft áhrif á 

ástarsamband hennar:  

Svona upplifanir geta líka haft áhrif á sambönd. Ástarsambönd. [...] Ég er til dæmis í 
sambandi núna og ég hef aldrei verið jafn hamingjusöm, en á sama tíma hef ég aldrei 
verið jafn hrædd af því að ég vil ekki missa hann. Því mér líður eins og hann gæti bara 
allt í einu skipt um skoðun og [sagt]: „Nei ég vil ekki vera með þér“ [...]  

Á sama máta lýsti Beta því hvernig hún hafði þurft að „hafa varann á“ gagnvart öðrum 

einstaklingum í kjölfar þessarar reynslu:  
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[...] Ég náttúrulega treysti mínum nánustu alveg fullkomlega en það kemur alveg inn 
á milli... nýtt fólk. Þá tek [ég] því með opnum örmum en ég er samt alltaf aðeins 
hlédræg til að byrja með. En þá er þetta líka pínu það að ég vil ekki hleypa manneskju 
inn sem gæti komið svona fram við mig. Ég vil sjá hvernig manneskja manneskjan er 
áður en ég hleypi henni að. 

Álíka lýsing kom frá Ölmu sem lýsti örðugleikum við að öðlast félagslega nánd í kjölfar 

reynslu sinnar:  

[...] Við vorum náttúrulega mjög nánar sko. En ég hef einhvern veginn átt erfiðara 
með að verða svona náin [annarri] vinkonu. [...] Ég hringdi [í hana] á hverjum degi og 
við vorum að ræða í kannski klukkutíma. Og það er ekki fyrr en núna nýlega sem ég 
hef orðið svona náin einhverjum. 

En ljóst var af frásögn hennar að þessi samskipti höfðu mikil áhrif á hana.  

Háttalag 

Greinilegt var að framkoma gerendanna gat mótað hegðun viðmælenda á marga vegu. 

Slíkar afleiðingar mátti sjá hjá öllum viðmælendum en á mismunandi hátt. Einna algengast 

var að viðmælendur greindu frá streitu tengdri þeim möguleika að eiga samskipti við 

gerendur sína. Þannig lýsti Lína eigin tilfinningum gagnvart hugsanlegum aðstæðum þar 

sem hún gæti rekist á gerenda sinn:  

Ég er mjög oft stressuð fyrir [tilhugsuninni] um að hitta hana [...] Ég veit að ég myndi 
verða mjög stressuð. [...] Ég var einmitt um daginn úti að borða og ég hélt ég hefði 
séð hana og ég fékk smá svona panikk. Bara aukinn hjartslátt... Mjög stressandi.  

Á sama hátt lýsti Beta hvernig hún hefði fundið fyrir auknum hjartslætti við það að hafa 

séð geranda sinn aftur. Slíkar hugsanir komu einnig fram hjá fleiri viðmælendum. Á 

nokkrum viðmælendum mátti greina hvernig framkoma gerendanna hefði mótað atferli 

þeirra á ýmsa vegu. Einhverjir viðmælendanna greindu frá tilhneigingu til að leitast 

meðvitað við að forðast samskipti við gerendur sína en slíka viðleitni mátti sjá í frásögn 

Soffíu:  

Þetta situr í manni. [...] Og þetta hefur eiginlega stjórnað því hvernig ég er á 
samfélagsmiðlum. Ég set ekkert inn. Þó við séum ekkert vinkonur. [...] Ég er svo 
meðvituð um að hún geti séð [hvað ég geri á netinu]. [...] Ég er ekkert að setja [neitt 
á netið] ef hún gæti séð það hjá einhverjum öðrum. Þannig að ég er aldrei, eða mjög 
lítið að setja eitthvað inn. Og það er svolítið útaf þessu.  

Á svipaðan hátt greindi Marta frá því hvernig hún leitaðist við að forðast samskipti við 

sinn gerenda með því að sniðganga heimabæ hans. Hegðunarbreytingu í kjölfar 
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samskiptanna mátti einnig sjá í frásögn Lovísu þegar hún sagði frá því hvernig hún hefði 

reynt að draga úr samskiptum við gerandann:  

[...] Þetta var alveg þannig að ég feikaði mig veika í alls konar ferðir, svona skólaferðir. 
[...] Vitandi að hún yrði þar. Sagði henni náttúrulega ekki að ég yrði veik. Bara mætti 
ekki. Ég var bara mjög mikið heima sko. Og sleppti því frekar að fara heldur en að 
þurfa að fara og hitta hana.  

Hjá Lovísu mátti þannig sjá hvernig viðleitni til að forðast gerandann hafði leitt til 

félagslegrar einangrunar en álíka lýsingar mátti sjá hjá fleiri viðmælendum. Aðspurðir 

lýstu þannig margir því hvernig þeir höfðu talið að aðstæður þeirra hefðu leitt til 

einangrunar af svipuðu tagi og orðaði Beta það þannig: „Ég var bara eins og fangi“.  

Samskiptahæfni 

Sumir viðmælendanna töluðu um hvernig reynsla þeirra hafði mótað félags- og 

samskiptafærni þeirra, en Alma talaði þannig um hvernig „þetta hefur alveg haft áhrif. 

Núna þegar ég hugsa til baka... Áhrif á félagsfærni mína.“  

Upplifun viðmælendanna hafði þó ekki einvörðungu neikvæð áhrif, en áhugavert var 

að greina hve margar kvennanna álitu sig hafa eflst vegna reynslu sinnar. Þannig sögðust 

nokkrir viðmælendur hafa dregið lærdóm af samskiptunum, álitu sig hafa aukna færni í 

að takast á við félagslegar aðstæður og sumar töluðu ennfremur um hvernig þær höfðu 

náð að miðla lærdómi sínum áfram. Ronja nefndi þannig hvernig reynsla hennar hafði haft 

áhrif á samskiptafærnina:  

Ég er [núna] að vinna úr vandamálum um leið og þau koma. [...] Að leysa málin strax. 
Ég er miklu hreinskilnari um hvernig mér líður. Ég er ekkert að hylja tilfinningar mínar 
hvernig mér líður ef einhver segir eitthvað við mig. [...] Ég er bara ég sjálf og ef þú vilt 
ekki vera hluti af því þá er það bara þín ákvörðun.  

Setti hún þetta í samhengi við reynslu sína og mátti draga þá ályktun að samskiptin hefðu 

reynst henni ákveðinn lærdómur. Á sama hátt lýsti Lína því hvernig hún hefði lært að eiga 

heilbrigðari samskipti í vinasamböndum:  

Maður veit náttúrulega algjörlega hvað maður vill ekki. [...] Þú veist að þú ert með 
ólíkar skoðanir og vinkonur þínar og þú getur ekkert breytt þeim. Þú bara styður 
vinkonur þínar í því sem þær vilja gera og það er það sem það snýst um að vera vinur.  

Lotta nefndi jafnframt hvernig reynsla hennar hafði leitt til þess að hún fyndi aukna þörf 

á því að sýna vinum sínum nærgætni í orðavali. Beta talaði ítarlega um hvernig reynsla 
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hennar hafði mótað viðhorf hennar gagnvart vinasamskiptum og aukna tilhneigingu hjá 

henni til að miðla áfram eigin reynslu af neikvæðum samskiptum:  

[Þessi reynsla] gaf mér sjálfsöryggi í það að segja mínar skoðanir og – eftir þetta atvik 
með hana – ef mér líkar ekki eitthvað þá set ég hnefann í borðið og segi hingað en 
ekki lengra. Ég hefði aldrei getað það áður. Ég lét bara vaða yfir mig. [...] Þannig að 
ég er henni mjög þakklát fyrir það. Það er rosa mikill lærdómur á bakvið þetta 
vinkonusamband. [...]Það er margt í þessu sem ég sé núna. Er dugleg að segja stopp 
við það ef eitthvað fer að líkjast þessu. Ég [kannski] sé þetta hjá vinkonum mínum og 
þá [segi ég]: „Heyrðu á ég að segja þér?“ Og þá bara get ég sagt frá minni reynslu. 

Þannig var augljóst að áhrif ofbeldis af þessu tagi gátu verið fjölbreytileg og höfðu sum 

viðvarandi áhrif á viðmælendur, einkum hvað varðaði kvíða, reiði, sorg, ótta, skerta 

sjálfsmynd og takmarkaðri getu til að mynda traust. Ennfremur gátu áhrifin birst í 

félagslegri einangrun sem og breyttu háttalagi þolenda og samskiptafærni þeirra. 

5.6 Stuðningur 

Viðmælendur voru beðnir um að gera grein fyrir hvers konar viðbrögð þeir hefðu fengið 

frá aðstandendum og öðrum samfélagsþegnum í þeim tilfellum þar sem þeir tjáðu sig um 

reynslu sína. Allir viðmælendur voru sammála því að vinatengsl og stuðningur af 

jákvæðum toga væri þeim gríðarlega mikilvægur og töldu sig allir búa yfir sterkum og 

góðum félagstengslum þegar viðtölin voru tekin. Upplifun þeirra af stuðningi annarra í 

umhverfi þeirra má skipta upp í eftirfarandi þemu: stuðningur aðstandenda, stuðningur 

fagaðila, skortur á stuðningi aðstandenda og skortur á stuðningi fagaðila.  

5.6.1 Stuðningur aðstandenda 

Allir viðmælendurnir lýstu því að hafa getað sótt einhvern stuðning og upplifað skilning af 

hálfu aðstandenda gagnvart neikvæðu vinasamskiptunum. Slíkur stuðningur var þó 

mismikill og í sumum tilvikum afar takmarkaður. Helst gátu viðmælendur leitað til 

foreldra, maka og annarra náinna vina. Flestir lýstu þeir því hve mikilvægt þeim þótti að 

geta fengið stuðning af þessu tagi og hve jákvæð áhrif slíkur stuðningur gat haft væri hann 

til staðar. Dæmi um slíka frásögn má finna hjá Soffíu sem lýsti nauðsyn þess að hafa fengið 

stuðning ástvina sinna:  

Öll fjölskyldan mín veit þetta. [...] Ég meina guð minn góður. Ég hefði dáið [annars]. 
Þetta var umræða, ég sendi [upplýsingar um reynslu] áfram á [vinkonur]. [...] 
Algjörlega. Allan daginn. Og þú veist með því að tala um þetta og að láta alla í kringum 
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mig [bregðast við með] „guð minn góður“. Ranghvolfa augunum yfir því hvað þetta 
sé vitlaus hegðun. 

Alma greindi einnig frá því hvernig fjölskyldumeðlimir hennar hefðu sýnt vinslitum hennar 

skilning og sagði: „Ég þurfti náttúrulega að útskýra hvað hafði gerst. Eða hvað ég hafði 

gert. Þeim fannst þetta bara góð ákvörðun fyrir mig. Bara flott að ég gerði þetta“. Ronja 

lýsti því hvernig aðstandendur hennar hefðu aðstoðað hana við að slíta á samskiptin við 

sinn gerenda og sagði að „það sýnir bara hvað vinir eru ómetanlegir. Foreldrar mínir líka. 

[...] að það sé fólk í kringum þig sem styður við bakið á þér.“ Ída tók í sama streng, hún 

hafði upplifað mikinn skilning í sínu umhverfi. Lovísa lýsti jafnframt viðbrögðum sem hún 

hafði fengið gagnvart aðstæðum sínum á þennan veg:  

[...] Fólk tengir alveg sko. Ég var í gær með vinkonu minni en hún þekkir ekki þessa 
stelpu. Og ég var að segja henni frá þessari rannsókn og var að nefna einhver dæmi. 
Og hún sagði bara: „Hvernig ertu ennþá vinkona hennar? Af hverju talarðu við hana? 
Af hverju svarar þú henni?“ Og ég bara: „Ég veit það ekki“ (hlær). 

Af frásögnum viðmælenda sem töldu sig hafa fengið stuðning mátti því sjá hversu 

mikilvægur hann er. Kata talaði þannig um hvernig aðstandendur hennar hefðu brugðist 

við þessari framkomu gerandans:  

[...] Það var alveg tekið undir þetta með manni þegar maður ræddi þetta við mínar 
vinkonur. Sem þekktu hana líka. Þannig að viðbrögðin voru praktísk þannig séð góð. 
Af því að þær vissu alveg hvernig hún var. Spurðu mig alltaf „Hvernig meikaru þetta? 
Hvernig geturðu þetta?“ En [ég] sagði einmitt við foreldrana þegar ég ræddi þetta 
við þau. Þau voru einmitt líka bara að segja að maður þurfi að setja sig í fyrsta sæti 
af því að þetta tók á. [...] [Við] töluðum um að þetta væri sjúk hegðun. [...] En það var 
aldrei tekið sem þetta væri eitthvað alvarlegt. Meira kannski skilningur á því að þetta 
væri ekki eðlilegt og að maður þyrfti svona aðeins að byrja að bakka dálítið út.  

Tók hún þá fram að hún hefði verið ánægð með viðbrögð aðstandenda og þótti þau 

meðhöndla aðstæðurnar á þann hátt sem hún vildi.  

Fjórir þátttakendur lýstu því hvernig þær gátu sótt styrk í þær aðstæður þar sem aðrar 

vinkonur eða vinir höfðu upplifað svipaða neikvæða reynslu innan vinasambands og það 

jafnvel frá sama geranda. Frásögn Mörtu sýndi þannig til að mynda hve gagnleg 

sameiginleg upplifun af neikvæðum samskiptum getur í raun verið:  

Við höfum náttúrulega rætt mjög mikið um þetta. Við gerum það mjög oft. [...] Mér 
finnst það hafa skipt mjög miklu máli að við skiljum [upplifunina] allar. Að maður sé 
ekki einn að hugsa „Já hún er bara eitthvað klikkuð.“ Að við séum allar sammála og 
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að við vitum... að við erum búnar að komast að því í dag að þetta var mjög óheilbrigt 
samband. Og allt bara svona neikvætt við þetta. Við þennan vinskap.  

Greindi hún jafnframt frá því að henni hafi þótt öðruvísi upplifun að ræða reynslu sína við 

aðra aðila sem ekki þekktu til þessarar neikvæðu framkomu gerandans. Sagði hún að 

„manni finnst fólk ekki geta skilið þetta. Það er svo erfitt að koma svona frá sér.“ Ída lýsti 

því hvernig hún hefði náð að sækja stuðning til vinkonu sinnar sem bjó að sömu reynslu. 

Lotta talaði einnig um hvernig hún hefði upplifað svipaðar aðstæður og lýsti hún því 

þannig: „Þetta er aðeins léttara núna útaf því að ég er með svo margar aðrar manneskjur 

sem að þú veist vita hvað ég er að tala um. [...] [Við] getum stutt hvor aðra.“ Kata lýsti 

jafnframt hvernig hún hefði náð að tengja við aðra vinkonu sína um þeirra sameiginlegu 

reynslu af gerandanum.  

Flestir þátttakendur greindu frá hvernig stuðningur af hálfu aðstandenda gat haft 

áhrif á viðhorf, skilning og hegðun þeirra gagnvart vinasamskiptunum sjálfum. Það var 

misjafnt hve mikil áhrif slíkur stuðningur hafði haft, en í mörgum tilfellum höfðu viðbrögð 

ástvina við óheilbrigði samskiptinna mikið að segja. Viðurkenning á upplifun 

viðmælendanna var mörgum þeirra mjög mikilvæg. Þannig greindi Soffía frá því hve vænt 

henni þótti um að fá að heyra frá aðstandendum gerandans að hegðun hans væri ekki í 

lagi og lýsir hún því að „[aðstandandi gerandans] kemur til mömmu og segir við hana „viltu 

segja [Soffíu] að taka þetta ekki nærri sér og að það trúir enginn neinu orði af því sem 

þessi kona segir.““ Taldi hún að slíkt viðhorf hafi reynst henni mjög mikilvægt í úrlausn 

reynslu hennar. Beta talaði einnig um hvernig móðir hennar hefði haft áhrif á viðhorf 

hennar til neikvæðu samskiptanna:  

En mamma mín vissi alveg af þessu og hún var líka alveg stór partur í því að ég sagði 
hingað og ekki lengra. Því hún var alveg búin að vera að hvetja mig í nokkra mánuði 
[...]. Svo ég á mömmu minni rosa mikið að þakka. Hún sá þetta alveg. [...] Og ég er 
henni mjög þakklát fyrir það.  

Sumir viðmælendur lýstu því hvernig viðbrögð ástvina þeirra hefðu breytt viðhorfi þeirra 

og gert þeim betur kleift að átta sig á neikvæðu eðli samskiptanna. Lýsti Ronja því einnig 

hvernig aðstandendur hefðu aðstoðað hana við að gera sér grein fyrir því að samskipti við 

gerandann væru í raun og veru neikvæð:  

Það er svo fyndið að sjá það í dag, eitthvað sem maður áttaði sig ekki á. Maður hélt 
að [vinur minn] væri að vera leiðinlegur. [...] Ég fór í voða mikla afneitun fyrst. Mér 
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fannst voðalega erfitt að skilja af hverju [vini mínum] líkaði illa við hana. Af hverju 
hún vildi aldrei koma með okkur á djammið eða af hverju hún vildi aldrei vera með 
þegar ég bauð þeim tveimur saman með okkur. Mér fannst rosalega erfitt að skilja af 
hverju. En ég skil það alveg núna. 

Á sama máta lýsti Ída hvernig önnur vinkona hennar hefði aðstoðað hana við að átta sig 

á eðli samskiptanna:  

Önnur vinkona mín fór að segja við mig „Af hverju læturðu valta svona yfir þig?“ þá 
var ég bara „Ha? Hvað meinaru? [Hún] er ekkert að valta yfir mig“. Hún bara „Já, þú 
veist, ég vil ekki horfa upp á þig vera þetta fórnarlamb.“ Í hennar augum. Og ég bara, 
vó! Var ekki búin að fatta þetta. Og ég bara þakkaði kærlega fyrir. Hún var alltaf að 
hjálpa mér, að standa upp fyrir sjálfri mér. Að ég væri bara manneskjan sem ég á að 
vera. Ekki manneskjan sem [gerandinn] vill að ég sé.  

5.6.2 Stuðningur fagaðila 

Viðhorf viðmælenda varðandi hlutverk og aðkomu fagaðila kom nokkuð við sögu í 

viðtölunum sjálfum. Flestir viðmælendur, að tveimur undanskildum, höfðu á lífsleið sinni 

leitað til sálfræðings eða annarra fagaðila. Í flestum tilvikum höfðu viðmælendur leitað 

slíkrar faglegrar aðstoðar vegna persónulegra aðstæðna sem ekki var hægt að tengja 

sérstaklega við vinasamskiptin. Þá sagðist Soffía hafa leitað sér sálfræðiaðstoðar en taldi 

þó ólíklegt að hún hefði rætt um sína upplifun og sagði: „Ég hef líka farið til sálfræðings. 

Ég man ekki hvort ég var reyndar að tala um þetta. [...] Nei, ég veit ekki hvort ég hafi verið 

að eyða tíma í það.“ Viðbrögð hennar gáfu þó til kynna að hún hefði ekki verið mótfallin 

því að opna sig um þessar aðstæður frekar að það hafi ekki hvarflað að henni.  

Hins vegar höfðu nokkrir viðmælendur fengið aðstoð við að vinna úr neikvæðu 

vinasamskiptunum, og þannig sagði Lovísa frá því að hún hafi farið til félagsráðgjafa og að 

„hún hjálpaði mér svolítið að vinna úr þessu [...] þá fórum við inn á þetta.“ Ída lýsti því 

einnig hvernig sálfræðingur hennar hafði veitt henni aðstoð við að vinna úr 

vinasamskiptunum:  

Þá ræddi ég þetta við hana. Og hún sagði mér að þetta væri ekki æskilegt. Ég sagði í 
rauninni við hana „Besta vinkonan mín er ógeðslega leiðinleg við mig.“ Og hún bara: 
„Já okei tölum um það.“ Og þá talaði ég um þetta við hana og hún sagði „Ef þú getur 
það mögulega einhvern tímann þá myndi ég bara reyna að halda þér í fjarlægð frá 
henni.“ Það er það sem hún sagði. Hún sagði bara „þegar þú ert tilbúin þá get ég 
hjálpað þér. En þú getur það örugglega ekki strax“. Ég sagði bara „Nei, ég get það 
örugglega ekki strax“. 
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Marta greindi einnig frá því að hafa rætt um samskiptin við sinn sálfræðing og lýsti því 

þannig: „Hún sagði bara „þetta hefur ekki góð áhrif á þig“ og “[Ég] mæli með að þú dragir 

þig úr þessu“ en einhvern veginn þá gerði ég það ekki. Ekki þá.“ Hins vegar virtist ljóst að 

fagaðilar náðu að aðstoða suma viðmælendur við að efla samskiptafærni og 

viðbragðsgetu með leiðsögn sinni. Þannig lýsti Soffía hvernig sálfræðingur hennar hafði 

veitt henni aðstoð við sjálfstyrkingu vegna vanlíðunar:  

Og þá sagði [sálfræðingurinn] við mig að það er svona súla inni í þér – og lýsti svona 
myndrænt, sálfræðingurinn – og sagði „Styrkurinn er þarna“ Ég er sterk inni í mér. 
Hún er þarna. Þú verður bara að halda í hana. Mundu að ná í hana. Og ég var bara: 
Já einmitt.  

Kata sagði einnig frá því að hún hafði fengið „gátlista“ frá fagaðilum yfir hvernig samskipti 

væru æskileg og hún hefði náð að tileinka sér einhver þeirra. Viðmælendur sýndu hins 

vegar flestir hugsanlegri aðkomu fagaðila gagnvart þessu tiltekna vandamáli takmarkaðan 

áhuga. Dæmi um slíkt viðhorf birtist hjá Lottu: „[Ég] veit ekki. Þetta er bara „in the past“ 

og ég er búin að vinna úr þessu. Þarf ekkert að tala um þetta við sálfræðing eða svoleiðis. 

Ég væri [samt] alveg til í það. En ekki við eitthvað annað fólk.“ Þannig töldu einhverjir 

viðmælendur þó líklegt að þeir gætu ímyndað sér að aðkoma fagaðila gæti reynst þeim 

hjálpleg.  

5.6.3 Skortur á stuðningi aðstandenda 

Ljóst var að flestir viðmælendanna töldu sig hafa upplifað einhvern skort á stuðningi eða 

þá hafa mætt skilningsleysi úr umhverfi sínu varðandi vinasambönd sín. Slík upplifun 

endurspeglast í frásögn Ronju sem lýsti því hvernig aðstandandi hennar hafði í raun leitast 

við að hvetja hana til að viðhalda samskiptunum:  

En svo eins og mamma mín. Hún er svona röksemdamanneskja og fór að fá mig til 
þess að hugsa meira út í þetta. Á þessum tímapunkti þegar ég er að verða vinkona 
[gerendans] þá var þetta eina vinkona mín. Eða í þessum heimabæ þar sem ég átti 
heima. Þetta var eina manneskjan sem ég hafði. Mamma fór að hugsa: „Viltu frekar 
vera ein heldur en að hafa þessa manneskju í lífi þínu?“ Og svarið hjá mér var strax 
„Já.“ Ég myndi frekar vilja vera ein heldur en að hafa þessa manneskju í lífi mínu. 

Lovísa talaði jafnframt um hvernig aðstandandi hennar hefði að hennar mati átt að grípa 

inn í aðstæðurnar og með því móti dregið úr áhrifum sambandsins. Hún sagði: „Hún hefði 

kannski átt að grípa öðruvísi inn og lesa það þegar mér var alltaf illt í maganum, að þá 

væri ég bara kvíðinn. Mér finnst að hún hefði átt að kveikja á því.“ Á sama hátt lýsti Lína 
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því hvernig henni fannst vinkona sín ekki sýna aðstæðum hennar skilning. Einnig talaði 

hún um hvernig viðhorf aðstandanda hennar gagnvart gerendanum hefðu haft áhrif á 

hana:  

[...] En ég man einmitt bara að þegar við vorum ennþá vinkonur. [Aðstandandi] var 
alltaf bara „Hún er svo frábær. Hún er svo yndisleg“ og það fór í taugarnar á mér. Að 
henni fyndist það. En ég var samt aldrei að tala illa um hana við [aðstandanda]. Nema 
bara eftirá sagði ég við hana að hún hefði verið... að þetta hafi bara verið eitruð 
samskipti. Svo var [gerandinn] ekkert heima hjá mér lengur. Og [aðstandandi] var 
kannski ekkert mikið að spyrja meira út í það. 

Lýsingar Línu líkjast um margt Soffíu sem greindi frá því að viðmót aðstandenda hennar 

gagnvart gerandanum hafi truflað hana.  

En skortur á stuðningi kom ekki aðeins til vegna framkomu aðstandendanna sjálfra. 

Þannig greindi Lotta frá því hvernig hún hefði átt erfitt með að greina aðstandendum 

sínum frá þessari slæmu reynslu: „Svo var ég ekkert að sýna hversu mikið þetta var að 

trufla mig. Því ég vildi það ekki. [...] Þá líður mér eins og ég sé að gera lífið þeirra erfiðara. 

Með því að sýna hvernig mér líður.“ Lýsti hún því jafnframt að ef hún hefði að opnað sig 

betur um reynslu sína, þá teldi hún að áhrif samskiptanna hefðu verið minni: „Þá hefði 

hún kannski ekki náð að brjóta mig niður eins og hún gerði. Hún braut mig algjörlega.“ 

Beta talaði einnig um upplifun hennar af skilningsleysi, sem og eigin tilheigingu til að hafna 

stuðningi annarra:  

En svona utanaðkomandi aðilar. Það var ekki eins. Það fattaði enginn. Og ég var líka 
bara voða mikið í því að bara ýta öllum burt, sem voru nýir eða fjölskylduvinir. [...] Ég 
held að þetta hafi aðallega verið það að fólk skildi ekki hvað væri í gangi. [...] Hvernig 
aðstæðurnar væru. Fólk vissi alveg að við vorum bestu vinkonur en eins og mamma 
sagði „Það var alltaf eitthvað furðulegt. Það var alltaf eitthvað svona sem var ekki 
100%“ Sumt af þessu fólki sem ég ýtti í burtu er ekki í lífinu mínu í dag. En ég græt 
það ekkert. Þetta var fólk sem er ekkert svo náið mér. 

5.6.4 Skortur á stuðningi fagaðila 

Nokkrir viðmælendanna greindu frá neikvæðri reynslu af fagaðilum og tilheyrandi 

stuðningsleysi af þeirra hálfu. Þá varð ljóst að nokkrir viðmælendanna vantreystu 

fagaðilum vegna upplifunar sinnar. Soffía greindi þannig frá því að gerandi hennar væri 

menntaður fagaðili þegar hún var spurð hvort hún hefði leitað sér aðstoðar vegna 

þessarar reynslu. Jafnframt lýsti Ronja reynslu sinni af fagaðilum á þennan máta:  
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Sko, við fyrsta óheilbrigða vinasambandið sem ég átti þá fór ég til sálfræðings. Og 
sálfræðingurinn brást mér með því að segja við mig - þegar ég tók það upp á 
yfirborðið að það hafi komið fyrir - þá sagði hún bara: „Ég get ekki hjálpað þér“. [...] 
Og bara vísaði mér út. Og síðan hef ég ekki farið til fagaðila. Ég hef bara unnið úr 
málum mínum sjálf, talað við fólkið í kringum mig.  

Ída greindi einnig frá neikvæðri reynslu af sálfræðingi, áður en hún fékk nýjan sem 

reyndist henni betur að eigin sögn. Lýsti hún því á þennan veg: „Það var ekkert að marka 

þennan sálfræðing. Mér líkaði ekkert við hana. Og vildi ekkert rosalega tala við hana.“ 

En það voru ekki einungis sálfræðingar sem höfðu reynst viðmælendunum illa. Lotta 

greindi þá frá því að hún hefði reynt að leita til kennara vegna eineltis og neikvæðra 

samskipta sem hún hafði upplifað í skóla:  

[...] Ég reyndi að tala við kennarana og reyndi að segja að þessi þarna, hann lætur 
mig ekki í friði. Hann er bara endalaust að pirra mig og að leggja mig í einelti. Og bara 
vera ógeðslega leiðinlegur. En þeir sögðu bara „Nei, hann er svo góður. Hann er alltaf 
svo indæll og hann er náttúrulega ekki að gera neitt svoleiðis“ Þeir hlusta ekki. [...] 
Svo þegar einhver bendir á það að það er einelti í gangi þá henda þeir [manni] út. 

Af frásögnum viðmælendanna var þannig greinilegt hvernig skortur á stuðningi af hálfu 

fagaðila hafði mótað álit þeirra og í sumum tilvikum skapað vantraust gagnvart inngripi af 

slíku tagi. 

Af framansögðu má þannig sjá hvernig stuðningur í garð viðmælendanna gat að þeirra 

mati skipt miklu máli í samhengi við viðfangsefnið. Flestir viðmælendurnir greindu frá 

jákvæðum stuðningi, en ennfremur greindu þeir flestir einnig frá skorti á slíkum stuðningi 

og var ljóst að það hafði haft áhrif á þá. Greinilegt var að viðmælendurnir höfðu 

fjölbreyttar skoðanir á hlutverki fagaðila, en jákvæður stuðningur af þeirra hálfu gat skipt 

miklu á meðan neikvæð viðbrögð fagaðila voru áberandi og ollu þeim nokkurri vanlíðan. 

Frásögn viðmælendanna bendir þannig til hversu margir og flóknir þættir geta spilað inn 

í reynsluheim einstaklinga sem orðið hafa fyrir andlegu ofbeldi innan vinasambanda. 
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6 Umræða 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar, þær settar í samhengi 

við fræðilega umfjöllun og verður leitast við að svara rannsóknarspurningunum. Markmið 

þessarar rannsóknar var að skoða upplifun einstaklinga af andlegu ofbeldi innan 

vinasambanda með hlutverk félagsráðgjafa til hliðsjónar. Einnig var litið til þess hvert 

viðhorf viðmælenda var af hugsanlegum ástæðum þess að samskiptin hefðu verið 

neikvæð, hver reynsla þeirra var af því að binda enda á sambandið og hvernig viðhorfi 

þeir hefðu mætt frá öðru fólki. Niðurstöðurnar byggðust á viðtölum við tíu konur en ljóst 

var að upplifun þeirra var á marga vegu sambærileg. Við greiningu gagnanna komu fram 

fimm þemu og innan allra þeirra nokkur undirþemu. Meginþemun voru: Ástæður 

hegðunarinnar, eðli samskiptanna, upplifun af því að binda enda á samskiptin, áhrif 

samskiptanna og stuðningur. Í þessum kafla verður fjallað um meginþemun í samhengi 

við rannsóknarspurningarnar og verður byrjað á helstu rannsóknarspurningunni.  

6.1 Upplifun af andlegu ofbeldi í vinasamböndum 

Af lýsingum viðmælendanna má greina að neikvæðu vinasamskiptin flokkuðust að mörgu 

leyti undir andlegt ofbeldi. Samskipti af þessu tagi skiptust í þrjá hluta og voru þeir helst 

stjórnsemi, særandi framkoma og áreiti. Stjórnsemi eða drottnunargirni var einna mest 

áberandi í framkomu gerendanna en það samræmist rannsóknum á eðli andlegs ofbeldis 

(Follingstad, 2011; Karakurt og Silver, 2013). Þá var sérstaklega áberandi hvernig gerendur 

viðmælendanna höfðu leitast við að öðlast stjórn á hegðun og útliti þeirra með óbeinum 

hótunum, en er það í takt við rannsókn Karakurt og Silver (2013) sem sýndi fram á 

tilhneigingu gerenda andlegs ofbeldis til stjórnsemi. Tengja má ennfremur upplifun 

viðmælendanna af yfirþyrmandi gagnrýni á persónu þeirra í rannsóknum á 

vinasamböndum sem einkennast af ójafnvægi (Bond o.fl., 2014; Del Real, 2019). Þannig 

mætti velta því upp hvort gagnlegt væri að leitast við að draga úr slíku ójafnvægi og 

stjórnsemi í samskiptum, hvort sem það væri með fræðslu eða eflingu samskiptahæfni til 

að koma megi í veg fyrir aðstæður á við andlegt ofbeldi af þessu tagi. Ennfremur má ætla 

að neikvæð samskipti sem þessi geti oft verið lævís og dulin út frá eðli þeirra. Því mætti 
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jafnvel velta fyrir sér nauðsyn þess að spyrja viðeigandi spurninga til að öðlast skilning á 

eðli vinatengslanna og sjá hvort samskipti af þessu tagi leynist undir yfirborðinu.  

Nokkuð algengt var að viðmælendurnir hefðu upplifað niðurlægingu eða annars 

konar særandi framkomu af hálfu gerenda sinna. Höfðu þá einhverjir viðmælendanna líkt 

hegðun gerendanna við einelti. Þessu svipar til rannsóknar Wei og Johnson-Reid (2011) 

sem sýndi fram á algengi slíkrar framkomu innan vinasambanda. Ljóst var að einhverjir 

viðmælendanna höfðu upplifað áreiti eða aðra ógnandi hegðun af hálfu gerenda sinna, 

sem er í samræmi við rannsóknir á fjandsamleika innan vinasambanda (Rulison o.fl., 

2010). Jafnframt sýndi upplifun viðmælendanna af áreiti af þessu tagi fram á hve alvarleg 

samskipti innan vináttunnar geta í raun orðið. Mætti þannig líkja hegðun sumra 

gerendanna við eltihrelli (Embætti landlæknis, 2012). Út frá þessu mætti ætla að forvarnir 

og fræðsla sem snýr að einelti gæti að einhverju leyti tekið mið af vinasamböndum og eðli 

þeirra fremur en einvörðungu til eineltis sem á sér stað milli einstaklinga sem ekki eru 

vinir. Allt þetta bendir til þess hve alvarleg neikvæðu samskiptin innan vinasambanda geta 

reynst vera og hvernig slík samskipti geta í mörgum tilfellum fallist undir hefðbundinn 

skilning á andlegu ofbeldi.  

Ljóst var að afleiðingar af andlegu ofbeldi innan vinasambanda geta verið víðfeðmar. 

Oft kom fram að slíkar afleiðingar gátu birst sem vanlíðan og tilfinningarót 

viðmælendanna annars vegar, en jafnframt haft áhrif á hegðun þeirra og samskipti hins 

vegar. Einna algengast var að viðmælendurnir upplifðu kvíða en slík viðbrögð eru í 

samræmi við rannsókn Carpenter o.fl. (2009) sem sýndi fram á hvernig andlegt ofbeldi 

getur leitt til streituviðbragða og jafnvel kvíða. Einnig kom fram að viðmælendur gátu 

upplifað reiði, sorg, ótta og þunglyndi en þetta er í samræmi við rannsóknir á andlegu 

ofbeldi í æsku þolenda og hvernig áhrif það getur haft á tilfinningalíf þeirra og þroska 

(Schulz o.fl., 2017). Áberandi var hvernig upplifun viðmælendanna af andlegu ofbeldi 

hafði haft neikvæð áhrif á sjálfsmynd þolendanna sem er í samræmi við rannsóknir sem 

sýna fram á tengsl milli sjálfsmyndar og vinasambanda einstaklinga (Rulison o.fl., 2010). 

Því mætti ætla út frá frásögnum þessarra viðmælenda að andlegt ofbeldi innan 

vinasambanda geti í mörgum tilfellum haft álíka afleiðingar og andlegt ofbeldi sem birtist 

á öðrum vettvangi.  
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Lýsingar viðmælendanna á afleiðingum ofbeldisins á háttalag þeirra og 

samskiptafærni var á marga vegu í samræmi við rannsókn Doyle (2001). Þannig var ljóst 

að upplifun þeirra hafði í mörgum tilfellum mótað getu þeirra til að mynda traust og 

ákvarðað hegðun þeirra á ýmsa vegu. Framkoma gerendanna hafði í mörgum tilfellum 

haft áhrif á hæfni viðmælendanna til að viðhalda heilbrigðum og jákvæðum samskiptum 

við aðra í nánasta umhverfi þeirra. Áhugavert er að geta þess að einn viðmælendanna 

lýsti því hvernig upplifunin hafði haft neikvæð áhrif á ástarsamband sitt en það sama 

kemur fram í rannsókn Maneta o.fl. (2015) sem sýndi fram á hvernig andlegt ofbeldi getur 

dregið úr getu einstaklinga til að túlka framkomu maka. Ennfremur var einkar markvert 

að nokkrir viðmælendanna töldu sig hafa hlotið lærdóm af upplifun sinni sem bera mætti 

saman við rannsóknir sem sýnt hafa fram á mikilvægi jákvæðra félagstengsla í því 

samhengi (van Harmelen o.fl., 2017). Út frá þessu öllu má ætla að andlegt ofbeldi innan 

vinasambanda geti haft svo víðfeðmar afleiðingar að mikilvægt sé að gefa slíkum 

samböndum langtum nánari gaum. Er því ljóst að bregðast þarf við slíkri framkomu og 

grípa inn í viðlíka aðstæður eins skjótt og auðið er til að draga megi úr neikvæðum 

afleiðingum sem ella geta hlotist. 

6.2 Upplifun af hugsanlegum ástæðum neikvæðu hegðunarinnar 

Út frá lýsingum viðmælendanna mátti líta til aðstæðna gerendanna sem og 

viðmælendanna sjálfra sem mögulegar ástæður neikvæðu samskiptanna. Skipta mátti 

ástæðum samskiptanna upp í bakgrunn gerenda, persónugerð gerenda og viðbrögð 

þolendanna. Greinilegt var að nokkur munur var á því hver upplifun viðmælendanna var 

af slíkum forsendum, en bendir þetta til þess að erfitt sé að spá fyrir um hvernig slíkar 

aðstæður geta komið upp. Þó var ljóst að vanlíðan gerenda vegna bágra heimilisaðstæðna 

eða áfalla getur valdið slíkri framkomu en þá þyrfti að rannsaka þetta svið betur. Ætla má 

að rannsóknir sem beinast að mögulegum greiningum að baki hegðun gerendanna gæti 

gagnast í þessu samhengi. Þetta á sérstaklega við út frá rannsókn Kokkinos o.fl. (2016) 

sem sýndi fram á tiltekna persónueiginleika gerenda, á við hvatvísi. Lýsingar viðmælenda 

á áhrifum heimilislífs gerendanna kemur heim og saman við rannsóknir sem sýnt hafa 

fram á hvernig heilbrigð samskipti innan fjölskyldna geta mótað getu einstaklinga til 

frekari heilbrigðra samskipta (Brazelton og Greenspan, 2006). 
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Það kom nokkuð skýrt fram að persónugerð gerenda getur skipt sköpum þegar það 

kemur að því hvað veldur samskiptunum. Viðmælendur bentu jafnan á hluttekningarleysi 

sem ástæðu í þessu samhengi. Slíkur samanburður fellur vel að kenningu Erikson (1959). 

Þannig má ætla að vangeta gerendanna til að takast á við sjötta stig kenningar Erikson 

leiði til skorts á samkennd hjá þeim og hafi þannig áhrif á hvernig slíkir aðilar geta valdið 

nánum vinum sínum vanlíðan með framkomu sinni. Margir viðmælendur litu jafnframt á 

afbrýðisemi gerenda sem ástæðu fyrir neikvæðum samskiptum. Það er í samræmi við fyrri 

rannsóknir sem sýna fram á hvernig afbrýðisemi getur birst innan vinasambanda og leitt 

til neikvæðra samskipta (Kim o.fl., 2017; Lavallee og Parker, 2009). Gagnlegt væri því fyrir 

fagfólk að hafa persónugerð gerenda í huga en með aukinni fræðslu mætti jafnvel efla 

getu einstaklinga til að takast á við þau þroskaviðföng sem leitt geta til aukinnar 

samkenndar. Óöryggi á við afbrýðisemi mætti jafnframt nota sem skýringu á tilhneigingu 

til neikvæðrar framkomu af hálfu gerenda og gæti því reynst gagnlegt að leitast við að 

sporna gegn slíku viðhorfi. Þannig mætti leggja áherslu á að styrkja sjálfsmynd 

einstaklinga til að draga úr slíkri framkomu og koma í veg fyrir andlegt ofbeldi af þessu 

tagi.  

Ljóst var að viðmælendurnir álitu sjálfa sig eiga vissan þátt í því hvernig eðli 

samskiptanna var háttað, en þannig var áberandi hve margir viðmælendanna lýstu 

sjálfum sér sem meðvirkum í vinasambandinu. Áhugavert er að setja þetta í samhengi við 

rannsóknir sem sýnt hafa fram á tilhneigingu þolenda andlegs ofbeldis til að kenna sjálfum 

sér um upplifun sína og hvernig slík tilhneiging getur mótað getu þeirra til að takast á við 

aðstæður sínar (Wolfe, 1987). Viðhorf viðmælendanna til eigin þekkingarleysis, sem var 

einn þáttur í forsendum samskiptanna, er í takt við rannsóknir sem sýnt hafa fram á 

tilhneigingu einstaklinga til að vanmeta mikilvægi vinasambanda (Furman o.fl., 2009). Þá 

var ljóst að nokkrir viðmælendanna höfðu viðhaldið samskiptunum af ótta við vinamissi 

og tilheyrandi einmanaleika og er það í samræmi við kenningar Baumeister og Leary 

(1995) sem og rannsóknir sem snúa að áhrifum einmanaleika og ótta einstaklinga við 

hann (Bernardon o.fl., 2011; Ge o.fl., 2017; Tiwari, 2013). Því má ætla að gagnlegt sé að 

efla skilning og viðbragðsgetu einstaklinga á aðstæðum á við andlegt ofbeldi innan 

vinasambanda, en með því móti má draga úr ofbeldi af þessu tagi eða jafnvel koma í veg 

fyrir það.  
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6.3 Upplifun af því að binda enda á samskiptin  

Af niðurstöðunum mátti greina hve flókið og fjölþætt verkefni það hafði reynst 

viðmælendunum að binda enda á neikvæðu samskiptin í vinasamböndunum. Ýmist hafði 

reynsla þeirra markast af erfiðleikum við að enda sambandið, getu til að slíta sambandinu 

á afgerandi hátt eða þá að vinasamskiptin höfðu batnað svo að þau flokkuðust ekki lengur 

undir andlegt ofbeldi. Í frásögn eins viðmælanda var ljóst að vinslit af hálfu geranda hans 

höfðu reynst honum þungbær og líkti hann þeim við svik, en neikvæðar tilfinningar hans 

spruttu þá að hluta til af því vinaleysi sem hann upplifði í kjölfarið. Álíka neikvæða reynslu 

mátti greina hjá öðrum viðmælendum og mætti tengja þetta við kenningu Baumeister og 

Leary (1995) um að tilheyra, sem snýr að mikilvægi náinna og viðvarandi tengsla 

einstaklinga. Þeir viðmælendur sem töldu að samskiptin hefðu batnað að verulegu leyti 

sýndu vilja til að halda samskiptunum áfram sem tengja má einnig við kenninguna um að 

tilheyra. Lýsingar viðmælenda af erfiðleikum tengdum því að binda enda á neikvæðu 

samskiptin voru ennfremur á marga vegu sambærilegar við rannsóknir sem snúa að 

slíkum vandkvæðum (Wei og Jonson-Reid, 2011). Þannig er ljóst að þörf einstaklinga á 

tengslum getur í sumum tilfellum yfirgnæft þá vanlíðan sem þeir hafa fundið fyrir vegna 

andlegs ofbeldis og álíka neikvæðra samskipta. 

Tilfinningar gagnvart vinslitum af þessu tagi voru þó ekki einungis neikvæðar. 

Greinilegt var að flestir viðmælendanna sem höfðu slitið vináttu sinni við gerandann, 

fundu fyrir létti eftir vinslitin. Þannig varð ennfremur ljóst að andlegt ofbeldi í 

vinasamböndum viðmælenda gat reynst þeim dulin þar til samskiptin voru yfirstaðin. Er 

þetta í takt við rannsóknir á alvarleika og flóknu eðli andlegs ofbeldis (Langhinrichsen-

Rohling o.fl., 2004). Þá hafði einn viðmælendanna líkt upplifun sinni af vinslitum við 

sambandsslit við maka. Þetta vekur upp spurningar um hve sambærileg vinslit geta verið 

við sambandsslit í parsamböndum og hversu sambærilegar tilfinningar gagnvart slíkum 

slitum eru í raun. Vinslit flestra viðmælendanna virtist þannig vekja upp blendnar 

tilfinningar og bendir þetta hugsanlega til þess skilningsleysis sem viðhefst að jafnaði 

gagnvart getu einstaklinga til að binda enda á vinasambönd.  

Í ljósi alls þessa má velta fyrir sér hvort slit á vinasamböndum gætu í raun verið lítt 

viðurkennt fyrirbæri innan samfélags sem þyrfti að skoða betur. Út frá viðtölunum mátti 

greina hve algengt getur verið að fólk upplifi neikvæð samskipti innan vinasambanda yfir 
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margra ára tímabil, bæði meðan andlega ofbeldinu vindur fram og eins þar sem það getur 

tekið langan tíma að vinna úr afleiðingum þess. Þetta undirstrikar enn frekar nauðsyn þess 

að vitundarvakning á aðstæðum þolenda og viðeigandi inngrip eigi sér stað svo skjótt sem 

auðið er. Jafnframt mætti opna umræðuna um mikilvægi þess að binda enda á skaðleg 

vinasambönd rétt eins og á við um skaðleg ástarsambönd. Með því að gera fólki grein fyrir 

því að vinasambönd eiga í eðli sínu ekki að valda fólki mikilli vanlíðan væri þannig hægt 

að árétta mikilvægi heilbrigðra samskipta.  

6.4 Upplifun af stuðningi og mikilvægi hans  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda sérstaklega á mikilvægi félagslegs og faglegs 

stuðnings fyrir þolendur andlegs ofbeldis innan vinasambanda. Viðmælendurnir greindu 

nærri allir frá því hvernig þeir hefðu hlotið bæði jákvæðan og neikvæðan stuðning í slíku 

samhengi. Ánægja með viðbrögð aðstandenda skipti bersýnilega miklu máli en þetta 

kemur heim og saman við rannsóknir sem sýnt hafa fram á jákvæð áhrif félagslegs 

stuðnings þolenda andlegs ofbeldis (Doyle; 2001; Gabalda o.fl., 2009). Stuðnings- eða 

skilningsleysi af hálfu aðstandenda og áhrif þess á viðmælendurna vakti jafnframt athygli. 

En slíkar lýsingar má bera saman við rannsóknir sem sýnt hafa fram á tilhneigingu 

samfélagsmeðlima til að vanmeta andlegt ofbeldi (Furman o.fl., 2003) sem og mikilvægi 

vinasambanda (Furman o.fl., 2009) og jafnframt andlegt ofbeldi innan vinasambanda 

(Mishna o.fl., 2008). Þannig var ljóst að frásögn viðmælendanna endurspeglaði um margt 

ríkjandi skilnings- og aðgerðarleysi sem virðist viðgangast í samfélaginu í þessu samhengi. 

Áhugavert var að skoða viðhorf viðmælenda gagnvart aðild fagaðila í aðstæðum 

þeirra. Flestir greindu þeir frá reynslu og upplifun af fagaðilum á við sálfræðinga eða 

félagsráðgjafa, en ljóst var að mörgum þeirra hafði ekki dottið í hug að ræða um upplifun 

sína af neikvæðum vinasamskiptum við slíka fagaðila. Þeir viðmælendur sem höfðu rætt 

um slíkar upplifanir töluðu margir um jákvæð áhrif viðtalsmeðferðar en er það 

sambærilegt við rannsóknir sem sýnt hafa fram á gagnsemi faglegrar íhlutunar í málum 

sem þessum (Furman o.fl., 2003; Mishna o.fl., 2008). Ætla mætti að vistfræðilíkan 

Bronfenbrenner myndi gagnast félagráðgjöfum í málum á við þessum, en með því líkani 

mætti skoða aðstæður skjólstæðinga út frá heildrænu sjónarmiði (Berk, 2004).  

Þá var einnig áhugavert að líta til þess hve margir viðmælendanna sem rætt var við 

höfðu haft neikvæða reynslu af faglegri íhlutun, sem þeir röktu til ófaglegra vinnubragða 
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og ónærgætni. Þannig höfðu viðmælendurnir margir haft bæði jákvæða og neikvæða 

reynslu af íhlutun fagaðila. Tengja má þetta við rannsókn Mishna o.fl. (2008) sem sýndi 

fram á mikilvægi þess að fagaðilar á við félagsráðgjafa skapi traust og sýni skjólstæðingum 

sínum samkennd. Ennfremur minnir þetta um margt á rannsókn Doyle (2001) en 

þátttakendur hennar höfðu greint frá óánægju með framkomu fagfólks. Þá vakna upp 

vangaveltur um hve mikilvægt hlutverk fagaðila getur verið og hve nauðsynlegt það er 

fyrir fólk í slíkri stöðu að sinna vinnu sinni af fagmennsku og gæta þess að sýna þolendum 

virðingu (Gold, 1992). Þetta getur varðað bataferli einstaklinga og alvarlegt er að vita af 

því að fagaðilar hafi að mati viðmælenda brugðist í stöðu sinni á þennan hátt, en nýta 

mætti þetta til frekari lærdóms.  

Niðurstöður rannsóknarinnar í samhengi við fræðin hafa vakið rannsakanda til 

umhugsunar um mikilvægi þess að fagaðilar geri sér grein fyrir hve nauðsynleg 

vinasambönd geta reynst einstaklingum. Jafnframt gæti reynst gagnlegt að sýna 

fagaðilum fram á hve margvíslegar tilfinningar geta legið að baki þolenda andlegs ofbeldis 

innan vinasambanda í von um að viðhalda megi vináttunni. Þannig mætti jafnvel leitast 

við að bæta eðli samskiptanna frekar en að slíta á þau í öllum tilvikum. En að líkindum fer 

þetta allt eftir alvarleika samskiptanna og getu gerenda til að líta í eigin barm. Það má 

velta vöngum yfir því hvort að eins konar vinameðferð gæti gagnast á sama hátt og para- 

eða fjölskyldumeðferð. Ennfremur var ljóst að nokkrum viðmælendum þótti mikilvægt að 

geta fundið svipaða reynslu hjá öðrum í sambærilegri stöðu. Því mætti velta fyrir sér hvort 

gagnlegt væri fyrir fagaðila að stuðla að aðstæðum þar sem að þolendur andlegs ofbeldis 

innan vinasambanda geti sótt stuðning frá öðrum þolendum. Þetta má bera saman við þá 

staðreynd að það getur falist í hlutverki félagsráðgjafa að efla samskipti og vinasambönd 

einstaklinga (Furman o.fl., 2009). Þannig mætti álykta út frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar að stuðningur bæði fagaðila og annarra í umhverfi þolenda geti skipt 

miklu. 

6.5 Lokaorð 

Niðustöður rannsóknar þessarar sýndu á marga vegu hvernig andlegt ofbeldi getur birst 

innan vinasambanda, hver áhrif þess geta verið og hvert hlutverk fagaðila á við 

félagsráðgjafa gæti verið í því samhengi. Rannsóknin veitti því ákveðna innsýn í lítt 

þekktan og vanmetin veruleika sem mótað getur líf og velferð einstaklinga á marga vegu. 
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Ennfremur sýndu niðurstöðurnar hve torvelt og flókið það getur reynst einstaklingum að 

binda enda á vinasambönd þrátt fyrir andlegt ofbeldi og þar að auki hve mikilvægur 

skilningur af hálfu annarra getur verið. Niðurstöðurnar bentu þannig til hve algengt 

stuðningsleysi getur verið í aðstæðum sem þessum og hve mikilvægur viðeigandi 

stuðningur fagaðila getur verið. Ennfremur gefur þessi rannsókn vísbendingar um að 

andlegt ofbeldi sem birtist innan vinasambanda geti verið fyllilega sambærilegt við 

andlegt ofbeldi innan viðtekinna náinna sambanda eins og til að mynda hjá foreldrum, 

ástvinum og systkinum. Nýta mætti því rannsóknina til að vekja fólk til umhugsunar um 

þetta málefni. Með því móti væri ennfremur hægt að hvetja fagfólk til að kynna sér 

mikilvægi vináttu og þannig efla fólk til bættari samskiptafærni. Er það von rannsakanda 

að með rannsókn þessari sé unnt að hefja samtal um hvernig andlegt ofbeldi geti átt sér 

stað innan vinasambanda.  

Höfundur telur mikilvægt að málefni þetta hljóti nánari skoðun en í ljósi takmakraðra 

fyrri rannsókna vonast hann til að þetta verk verði leið til að opna á frekari rannsóknir. 

Úrtaksstærð rannsóknar gerði það að verkum að ekki var hægt að alhæfa um 

niðurstöðurnar varðandi upplifun annarra en viðmælendanna sjálfra. Jafnframt mætti 

það teljast veikleiki rannsóknar að rannsakandi náði aðeins að nálgast kvenkyns 

viðmælendur. En með því að nálgast viðmælendurnar á eigindlegan máta var mögulegt 

að fá dýpri skilning á upplifun viðmælendanna sem ekki hefði fengist með stöðluðum 

könnunum. Ætla mætti að gagnlegt væri að skoða málefni þetta einnig á megindlegan 

máta, til að mynda með könnunum í skólum. Er það von rannsakanda að andlegt ofbeldi 

í vinasamböndum hljóti meiri viðurkenningu í íslensku samfélagi en með því að horfast í 

augu við vandamálið er frekar unnt að ráða bug á því. Því er viðeigandi að ljúka þessu 

verki með orðum Ronju um vinasamskiptin og úrlausn þeirra: „Það er svo oft sem maður 

áttar sig ekki á því sjálfur að það sé verið að gera eitthvað sem er að valda manni 

óhamingju. Ég get alveg sagt að ég hafi átt svolítið óheilbrigt vinasamband við sjálfa mig 

á þessum tíma. En ég á það ekki lengur“. 

 

____________________________________ 

   Guðrún Halla Jóhannsdóttir
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Viðauki 1 

 

 
 
 
 
 
 
Kynningarbréf fyrir vísindarannsóknina 
„Andlegt ofbeldi í nánum vinasamböndum“ 
 
 
Ágæti viðtakandi, 

Óskað er eftir þátttöku þinni í fyrirhugaðri rannsókn sem framkvæmd verður á tímabilinu 

september til desember 2019. Markmið rannsóknarinnar verður að rýna í viðhorf og reynslu 

einstaklinga af vinasamböndum sem einkennast hafa af neikvæðni og hugsanlegu andlegu 

ofbeldi. Einnig verður litið til upplifun viðmælenda af viðhorfi annarra í kringum þá gagnvart 

þessari reynslu sem og upplifun þeirra af því að binda endi á neikvæðu samskiptin. 

Þátttakendur rannsóknarinnar verða fengnir í gegnum svokallað tilgangsúrtak, 

sjálfboðaliðaúrtak og snjóboltaúrtak og verður nálgast þá í gegnum Facebook með auglýsingu. 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er dr. Freydís Jóna Freysteinsdóttir, dósent við Háskóla 

Íslands en mögulegt er fyrir þátttakendur að nálgast hana í háskólanum eða með því að senda 

tölvupóst á fjf@hi.is. 

 

Rannsakandi mun framkvæma u.þ.b. klukkustundar viðtal sem tekið verður upp. Í kjölfar 

viðtalanna verða gögnin varðveitt á slíkan hátt að enginn getur nálgast þau nema rannsakandi 

og verður þeim fargað þegar rannsakandi hefur unnið úr þeim. Rannsakandi tryggir nafnleynd 

þátttakenda við úrvinnslu gagnanna og mun gæta þess að gögnin verði ópersónugreinanleg. 

Ekki verður nauðsynlegt fyrir rannsakanda að fá leyfi frá Persónuvernd en mun upplýst 

samþykki nægja. Niðurstöður rannsóknarinnar munu birtast á heimasíðu skemmunar í 

meistararitgerð rannsakanda.  
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Freydís Jóna Freysteinsdóttir 

Leiðbeinandi og ábyrgðarmaður rannsóknar 

Dósent við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands 

Tölvupóstur: fjf@hi.is  

 

Guðrún Halla Jóhannsdóttir 

Rannsakandi 

Meistaranemi í félagsráðgjöf til starfsréttinda við Háskóla Íslands 

Tölvupóstur: ghj20@hi.is 

 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í þessari vísindarannsókn getur þú snúið 

þér til siðanefndar heilbrigðisrannsókna á Landspítala – 

Rauðarárstíg 10, 105 Reykjavík. Sími: 543 7465, tölvupóstur: sidanefnd@landspitali.is. 
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Viðauki 2 

 

 

 

 

 

 

Upplýst samþykki þátttakenda fyrir þátttöku í vísindarannsókninni  

„Andlegt ofbeldi nánum vinasamböndum“ 

 

Líkt og fram kom í kynningarbréfi verður markmið rannsóknarinnar að rýna í viðhorf og 

reynslu einstaklinga af vinasamböndum sem einkennast hafa af neikvæðni og hugsanlegu 

andlegu ofbeldi. Þátttakendur rannsóknarinnar verða fengnir í gegnum svokallað 

tilgangsúrtak, sjálfboðaliðaúrtak og snjóboltaúrtak og verður nálgast þá í gegnum Facebook. 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er dr. Freydís Jóna Freysteinsdóttir, dósent við Háskóla 

Íslands en mögulegt er fyrir þátttakendur að nálgast hana í háskólanum eða með því að senda 

tölvupóst á fjf@hi.is. 

 

Rannsakandi mun framkvæma u.þ.b. klukkustundar viðtal sem tekið verður upp. Í kjölfar 

viðtalanna verða gögnin varðveitt á slíkan hátt að enginn getur nálgast þau nema rannsakandi. 

Rannsakandi tryggir þannig nafnleynd þátttakenda við úrvinnslu gagnanna og mun gæta þess 

að gögnin verði ópersónugreinanleg.Ef viðmælandi hættir þátttöku mun það ekki hafa áhrif á 

þá heilbrigðisþjónustu sem viðkomandi fær á Landspítala. Ekki verður nauðsynlegt fyrir 

rannsakanda að fá leyfi frá Persónuvernd en mun upplýst samþykki nægja. Niðurstöður 

rannsóknarinnar munu birtast á heimasíðu skemmunar í meistararitgerð rannsakanda.  

 

Ég, undirritaður, staðfesti hér með undirskrift minni að ég hafi lesið mér til um eðli og 

framkvæmd rannsóknarinnar. Þar að auki hef ég haft svigrúm til að tjá mig um vangaveltur 

sem ég gæti haft gagnvart rannsókninni sjálfri og fengið viðunandi svör frá rannsakanda hvað 

það varðar. Hér er um að ræða afmarkað samþykki, en í því felst að samþykki mitt á aðeins 

við um þessa tilteknu rannsókn og öllum gögnum verður fargað í kjölfar rannsóknarinnar.  

Því staðfesti ég að ég tek þátt í rannsókninni af fúsum og frjálsum vilja og ennfremur er mér 

ljóst að mér er velkomið að binda endi á þátttöku mína á hvaða tímapunkti sem er og án  
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útskýringa. Jafnframt geri ég mér grein fyrir að ekki verður hægt að draga til baka upplýsingar 

eftir að gögn hafa verið gerð með öllu órekjanleg. Ég geri mér grein fyrir að allt sem kemur 

fram í viðtali mínu mun verða ópersónugreinanlegt og mun ekki rata í annarra manna hendur. 

Ég samþykki einnig að mögulega verði niðurstöður þessarar rannsóknar birtar enda verði 

umfjöllun um niðurstöður ópersónugreinanlegar. Yfirlýsing um upplýst samþykki fyrir þessari 

rannsókn er í tvíriti og þátttakandi mun halda eftir eintaki af hvoru tveggja. Kynningarbréf er 

jafnframt hluti upplýsts samþykkis. 

 

Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar vísindarannsóknar og í hverju þátttaka mín er 

fólgin. Ég er samþykk(ur) þátttöku. 
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