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Útdráttur 
Bakgrunnur: Unglingar með áfallareynslu eiga oft erfitt uppdráttar og 
eru líklegir til að sýna af sér óæskilega hegðun í von um að vernda sig 
fyrir andlegri bugun í heimi sem þeir treysta ekki. Þeir eru einnig líklegir 
til að sýna af sér sjálfsskaðandi hegðun, svo sem óábyrga kynlífshegðun 
og sjálfsvígstilraunir. Sterkt stuðningsnet getur hins vegar dregið úr 
neikvæðum afleiðingum áfalla. 
Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða reynslu fullorðinna 
einstaklinga af áföllum á unglingsaldri, afleiðingum þeirra og 
viðbrögðum samfélagsins, og auka þannig þekkingu og dýpka skilning 
á slíkri reynslu.  
Rannsóknaraðferð var Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði. Notað var 
tilgangsúrtak og voru 18 viðtöl tekin við 8 stúlkur og 1 strák sem urðu 
fyrir áföllum á aldrinum 12-18 ára. Þátttakendur voru orðnir 18 ára 
þegar viðtölin fóru fram.  
Niðurstöður: Greind voru sex meginþemu út frá reynslu þátttakenda. 
Yfirþema og meginniðurstaða rannsóknarinnar er að þátttakendurnir 
upplifðu sig brotna í kjölfar áfallanna og hefðu þurft faglega aðstoð við 
að vinna úr áföllum sínum. Slík aðstoð var sjaldan boðin. Þátttakendur 
lýstu brotinni sjálfsmynd, þunglyndi og kvíða, sem leiddi flesta þeirra í 
sjálfsskaðandi hegðun. Viðbrögð nánustu fjölskyldna og vina voru 
misjöfn, sem og annarra í samfélögum þátttakenda. Líðan þátttakenda, 
hafði mikil áhrif á mætingu í skóla og námslega framvindu. Viðmót 
fagfólks var yfirleitt gott. Þjónustan þess beindist hins vegar nær 
eingöngu að líkamlegum afleiðingum og aðeins einum þátttakanda 
bauðst stutt viðtal hjá sálfræðingi. Þroska- og þekkingarleysi hindraði 
hina í að biðja um nauðsynlega aðstoð til að öðlast betri líðan. 
Ályktanir: Niðurstöður benda til að auka þurfi skilning og þekkingu á 
afleiðingum áfalla á líðan unglinga. Innleiðing á samræmdri 
áfallamiðaðri nálgun í öll opinber fagkerfi væri ákjósanlegur kostur, sem 
bætt gæti þjónustu og dregið úr neikvæðum afleiðingum áfalla. Einnig 
er mikilvægt að auðvelda aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu. 
Lykilorð: Unglingar, áföll, andleg vanlíðan, námsárangur, sjálfsskaði, 
þunglyndi, kvíði. 



 

Abstract 
Background: After a traumatic experience, adolescents often exhibit 
unaccepted behavior, in order to protect themselves mentally, in a world 
they don´t trust. They are also likely to exhibit self-harming behavior, 
such as irresponsible sexual behavior and suicide attempts. However, a 
strong support network can reduce negative consequences of trauma. 
The purpose of this study was to examine consequences of trauma 
during adolescence and community reactions, and increase knowledge 
and understanding of such experiences. 
The research methodology was the Vancouver school of 
phenomenology and 18 qualitative interviews were conducted with 
eight women and one man, who had suffered trauma during 
adolescence. Participants were already 18 years old at the time of the 
interviews.  
Results: In participant’s experience, six main themes were identified. 
Main findings are that all participants felt broken after the trauma and 
they needed professional help to overcome their trauma. That help was 
rarely offered. Participants described broken self-image, often 
depression and anxiety, which lead most of them into self-harming 
behavior. Their close family and friends reacted in different ways, as 
can be said about other people in their community. Mental distress had 
a negative influence on academic performance. Professionals responses 
was generally supportive, but their service was mainly focused on 
physical injuries, as only one participant was offered a brief 
psychological interview. Young age and lack of knowledge prevented 
other from asking for necessary help. 
Conclusion: Results indicate great need for increased understanding 
and knowledge about consequences of trauma on adolescent’s well-
being. Implementation of Trauma informed approach in all systems, 
would be appropriate option that can both improve service and reduce 
negative effects of trauma. Better access to mental health service is also 
important.  
Keywords: Adolescents, trauma, mental distress, academic 
performance, self-harming behavior, depression, anxiety.  
  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trauma isn´t about what´s wrong with you,  
it´s about what happened to you.  

 
And even when I´m hurting so bad,  

I´ll still smile and say I´m fine. 
 

Höfundar ókunnir 
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Inngangur  
 
Rannsókn þessi snýr að reynslu fullorðinna einstaklinga af áföllum á 
unglingsaldri, afleiðingum áfallanna á líf þeirra og hvernig þeir upplifðu 
viðbrögð bæði fólks í kringum sig og fagfólks. Í þessum kafla verður 
farið yfir bakgrunn rannsóknarinnar með vísun í helstu rannsóknir 
tengdar áföllum unglinga, afleiðingum áfalla og stuðningi fjölskyldu, 
vina og fagfólks. Að lokum verður sagt frá tilgangi rannsóknarinnar og 
rannsóknarspurning sett fram.  

Skilgreining hugtaka 
Andlegt ofbeldi (e. psychological abuse) felur í sér einhliða, 
niðurlægjandi hegðum í þeim tilgangi að ná stjórn eða valdi yfir 
einhverjum. Felst hegðunin meðal annars í niðurlægjandi 
athugasemdum, hótunum, eftirliti og þvingun til ákveðinna athafna 
(Ingólfur V. Gíslason, 2008). 

Áfall (e. trauma) er sterk streituviðbrögð í kjölfar óvæntra og hræðilegra 
atburða sem ógna lífi eða limum fólks. Er hér átt við atburði utan hins 
hefðbundna reynslusviðs, svo sem náttúruhamfarir eða slys. Við áfall 
upplifir einstaklingurinn raunverulega líkamlega og tilfinningalega ógn 
sem haft getur skaðleg áhrif á líkamlega, félagslega og tilfinningalega 
vellíðan hans (American Psychiatric Association (APA), 2013; 
Substance Abuse and Mental Health Services Administration 
(SAMHSA), 2012; World Health Organisation (WHO), 2016). 

Fjölskyldan (e. family) sem almennt er talin einn af hornsteinum 
samfélagsins, er skilgreind sem hópur fullorðinna einstaklinga, oftast af 
báðum kynjum, sem býr að staðaldri ásamt barni eða börnum (þeirra) á 
sameiginlegu heimili. Ábyrgðin á börnunum er í höndum þeirra 
fullorðnu og eru einstaklingarnir í hópnum eru tengdir eða skyldir og 
siðferðislega skuldbundnir hver öðrum (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2012).  
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Kynferðisofbeldi (e. sexual abuse, sexual violence) gagnvart barni, er 
þegar einhver misnotar stöðu sína og fær barnið til að taka þátt í 
kynferðislegu athæfi eða leik, óháð því hvort valdi sé beitt eða ekki. 
Undir kynferðisofbeldi fellur nauðgun (e. rape), það er þegar ofbeldi, 
hótunum eða annars konar ólögmætri nauðung er beitt til að hafa 
samfarir eða önnur kynferðismök við einstakling (Umboðsmaður barna, 
e.d.). 

Líkamlegt ofbeldi (e. physical abuse, physical violence) er hvers kyns 
líkamleg valdbeiting sem ætlað er að valda sársauka eða óþægindum. 
Skiptir þar engu í hvaða tilgangi ofbeldi er beitt eða hvort það hafi 
skaðlegar afleiðingar í för með sér (Umboðsmaður barna, e.d.). 

Ofbeldi (e. abuse, violence) er visvítandi hegðun þar sem einstaklingur 
eða hópur einstaklinga beitir valdi í þeim tilgangi að meiða eða 
niðurlægja aðra (Umboðsmaður barna, e.d.).  

Sjálfsskaði (e. self-harm) er hegðun einhvers, sem veldur honum sjálfum 
skaða, yfirleitt í þeim tilgangi að takast á við erfiðar eða sársaukafullar 
hugsanir eða tilfinningar sem hann getur ekki sagt upphátt. Þannig má 
líta á áhættuhegðun sem og alla þá hegðun sem hefur það markmiði að 
takast á við erfiðar tilfinningar, sem sjálfsskaða (Landspítali-BUGL, 
2018; Mental Health Foundation, 2009). 

Unglingar (e. adolescents) er hugtak sem skilgreint á mismunandi hátt. 
Samkvæmt Barnaverndarlögum telst einstaklingur barn þar til 18 ára 
aldri er náð (Alþingi Íslands, 1996) meðan íslensk vinnuverndarlög 
skilgreina 15-18 ára einstaklinga sem unglinga (Vinnueftirlitið, 2006). 
Íslensk orðabók skilgreinir hins vegar börn sem afkvæmi manns frá 
fæðingu til 12 ára og unglinga frá 13 til 18 ára (Mörður Árnason, 2007). 
Einnig er algengt að sjá í erlendum fræðigreinum greinarmunur á 
börnum (e. children) og unglingum. Hér á eftir verður miðað við 
unglinga sem fólk á aldrinum 12-18 ára. 
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Fræðileg umfjöllun 

Áföll og afleiðingar 

Umræða um heilbrigði og heilsu hefur aukist mikið á síðustu árum og er 
geðheilsa (e. mental health) þar ekki undanskilin. Bent hefur verið á í 
því sambandi að fjöldi fólks verður fyrir áföllum á fyrstu árum ævi 
sinnar. Einnig búa mörg börn og unglingar við mikið mótlæti, sem haft 
getur verulega skaðleg áhrif á þroska þeirra, sem og líðan og færni. Eru 
áhrifin ekki síst skaðleg fyrir andlega og líkamlega heilsu síðar á 
lífsleiðinni, auk þess sem talið er að eftir því sem áföllum fjölgar, aukist 
skaðleg áhrif þeirra. Hafa rannsakendur tekið sterkt til orða og sagt að 
áföll barna og unglinga séu alvarlegt heilbrigðisvandamál sem takast 
þurfi á við (Lang, Campell, Shanley, Crusto og Connell, 2016; Lucio og 
Nelson, 2016).  

Þrátt fyrir alvarlegar afleiðingar áfalla, er mikilvægt að átta sig á að áfall 
er ekki sjúkdómur. Það er hins vegar eðlilegt að fólk sýni líkamleg, 
andleg og tilfinningaleg streituviðbrögð í kjölfar þess að upplifa áföll. 
Viðbrögðin geta verið sambærileg einkennum áfallastreituröskunar (e. 
post-traumatic stress disorder), meðal annars svefntruflanir, óþægilegar 
minningar, andleg vanlíðan og neikvæð breyting á hugarstarfi (APA, 
2013; WHO, 2016). Þá reynir fólk oft að forðast allt sem minnir á áfallið, 
áhugi fyrir félagslegum samskiptum dvínar og fólk virðist skorta getu til 
að upplifa jákvæðar tilfinningar. Þessi einkenni fjara yfirleitt út á 
nokkrum vikum og því er aðeins lítill hluti þeirra sem verða fyrir 
áföllum, sem þróar með sér geðræn vandamál af þeim sökum (APA, 
2013; WHO, 2016).  

Samkvæmt Khan og fleiri (2016) sem rannsökuðu algengi áfalla, lenda 
flestir í að minnsta kosti einu alvarlegu áfalli um ævina. Algengustu 
áföllin eru skyndilegur ástvinamissir eða að verða fyrir ofbeldi. Af þeim 
sem lenda í áföllum, þróa um 26% með sér áfallastreituröskun, en þegar 
horft er eingöngu á þolendur líkamsárása hækkar hlutfallið í um 35%. 
Niðurstöður Khan og fleiri (2016) sýna því að ofbeldi eða árás af 
einhverju tagi getur hefur mjög skaðleg áhrif á geðheilsu fólks og að 
mikilvægt sé að beita viðeigandi meðferðarúrræðum svo unnt sé að 
draga úr þessum neikvæðu afleiðingum. 
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Áföll barna og unglinga 

Börn, unglingar og fullorðnir upplifa og skilja áföll á mismunandi hátt. 
Þó er talið að börn og unglingar bregðist við áföllum á svipaðan hátt og 
fullorðnir þótt aldur og þroski geri þau hins vegar viðkvæmari í slíkum 
aðstæðum. Börn yngri en sex ára, skilja þó hvorki áfallið sjálft né 
afleiðingar þess og því eru þau aðskilin frá sex ára og eldri í 
greiningarviðmiðum fyrir áfallastreituröskun (APA, 2013; SAMHSA, 
2013).  

Hvað þroska varðar eru 10 ára börn fær um að draga ályktanir án þess 
þó að vera alltaf fær um að sjá samhengi hluta. Frá um það bil 11 ára 
aldri fram til tvítugs tekur framheilinn, þar sem tilfinningar og vitrænar 
hugsanir eru, út mikinn þroska. Einnig þroskast aðrir hlutar heilans 
mikið og samskipti aukast milli mismunandi heilakerfa. Saman leiðir 
þetta til betri tilfinningastjórnunar auk þess sem dómgreind batnar 
(Feldman, 2018).  

Samhliða þessum þroska fara viðbrögð unglinga við áföllum að líkjast 
viðbrögðum fullorðinna, þótt þau séu oft blönduð barnalegum 
viðbrögðum. Sem dæmi, má nefna að börn á aldrinum 6-10 ára geta eftir 
áföll verið ófær um að matast og klæða sig og unglingar geta verið 
þjakaðir af vanlíðan á sama tíma og þeir eru ófærir um að tjá tilfinningar 
sínar við þá sem standa þeim næst (SAMHSA, 2013). Líkt og hjá 
fullorðnum, geta áfallaviðbrögð unglinga einnig birst sem óútskýrðir 
líkamlegir verkir, svefntruflanir, þunglyndi, kvíði og streituviðbrögð. Þá 
getur hæfni þeirra til daglegrar virkni dvínað sem og félagsleg þátttaka, 
þau draga sig til baka úr félagslegum samskiptum. Einnig getur orðið 
neikvæð breyting á hugarstarfi og skapi, til dæmis tilfinningum, aukinn 
pirringur, reiðiköst og sjálfsskaðandi hegðun (Cheung ofl., 2018; 
Kolaitis, 2017). Algengt er að streita og pirringur valdi því að unglingar 
með áfallareynslu verða árásargjarnir og grípi jafnvel til líkamlegs 
ofbeldis (Beattie, Griffiths, Innes og Morphet, 2019).  

Þrátt fyrir að mikilvægt sé að veita einstaklingum með áfallareynslu 
góða faglega þjónustu, er ekki svo að allir unglingar fái aðgang að slíku. 
Nýleg rannsókn Baiden og Fallon (2018) meðal unglinga í Kanada, sýnir 
að sjö af hverjum tíu unglingum sem sýndu sjálfsskaðandi hegðun, var 
ekki vísað í meðferð eða úrræði innan geðheilbrigðiskerfisins. Það átti 
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einnig við um tvo af hverjum þremur unglingum sem sættu ofbeldi og 
sögðu frá sjálfsvígshugsunum. 

Til að unnt sé að koma til móts við þarfir unglinga með áfallareynslu, er 
fyrsta skrefið að viðurkenna vandann. Mælir Alþjóðaheilbrigðis-
stofnunin með að hagsmunir unglinga séu hafðir að leiðarljósi við 
uppeldi þeirra og ávallt skuli stuðlað að öryggi þeirra og góðri heilsu. 
Því til stuðnings hefur stofnunin getið þess sérstaklega að aðgengi að 
heilbrigðisþjónustu sé sjálfsögð mannréttindi og að mikilvægt sé að efla 
geðheilbrigði fólks (Amin, MacMillan og Garcia-Moreno, 2018; 
Saxena, Funk og Chrisholm, 2014). 

Hegðun og framkoma  
Afleiðingar áfalla birtast oft í framkomu unglinga, þeir tileinka sér 
slæma hegðun í þeim tilgangi að vernda sig gegn tilfinningalegri bugun. 
Sú hegðun heldur oft áfram eftir að unglingarnir eru komnir í skjól hjá 
aðilum sem gera sitt besta til að veita þeim öruggt og umhyggjuríkt 
umhverfi. Ástæðan fyrir áframhaldandi hegðun er oft sú að unglingarnir 
bera lítið traust til fullorðinna sökum reynslu sinnar (Jackson, 2015). Því 
getur verið nauðsynlegt að kenna þessum unglingum að til sé fólk sem 
vill vel og að af þeim stafi engin ógn. Einnig er mikilvægt að fræða hina 
fullorðnu um líðan og viðbrögð unglinganna svo unnt sé að draga úr 
þróun neikvæðrar hegðunar (Beattie o.fl., 2019; Jackson, 2015; Martin 
o.fl., 2017).  

Hegðunarvandi á borð við árásargirni er þekktur meðal unglinga sem 
orðið hafa fyrir áföllum, bæði í garð annarra sem og í eigin garð. Þrátt 
fyrir að enn skorti rannsóknir á þessu sviði, eru vísbendingar um að 
sértæk áfallareynsla ýti sérstaklega undir árásargjarna hegðun, 
sérstaklega hjá þeim sem orðið hafa fyrir ofbeldi í æsku. Þeir unglingar 
sýna auk þess oft einkenni mikillar ofvirkni og eru fljótari að sýna 
árásargjarna hegðun heldur en unglingar án áfallasögu (Bynion o.fl., 
2018; Dickerson, Flynn, Levine og Quas, 2018). Sannfæring unglinga 
um eigin tilfinningastjórn getur hins vegar dregið úr árásargirni, því 
unglingar sem hafa góða tilfinningastjórn sýna minni árásargirni en þeir 
sem telja sig hafa slæma stjórn (Dickerson o.fl., 2018).  
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Áföll íslenskra unglinga  

Íslensk stjórnvöld hafa ekki sett fram opinbera stefnu, framkvæmda-
áætlun né verklagsreglur um hvernig bregðast skuli við áföllum barna 
og unglinga. Í ársbyrjun 2019 var lögð fyrir könnun meðal allra 
skólastjóra í leik-, grunn- og framhaldsskólum þar sem spurt var um 
stöðu fræðslu, þekkingar og stuðnings til starfsfólks varðandi áföll barna 
og unglinga. Könnunin var liður í framkvæmd geðheilbrigðisstefnu og 
aðgerðaráætlun stjórnvalda til ársins 2020 og hafði það markmið að taka 
saman upplýsingar um hvernig staðið væri að góðri geðheilsu og 
vellíðan barna og ungmenna á Íslandi. Niðurstöður sýndu að 40-60% 
skólastjóra í framhaldsskólum, töldu að starfsfólk fái nægilegan 
stuðning í samræmi við þörf til að takast á við áföll nemenda. Innan við 
helmingur skólastjóra grunnskóla taldi að starfsfólk sitt fengi slíkan 
stuðning (Embætti landlæknis, 2019).  

Í geðheilbrigðisstefnu stjórnvalda er sjónum beint að sjálfsvígum og var 
árið 2017 stofnaður starfshópur sem fara átti yfir gagnreyndar aðferðir 
til að fækka sjálfsvígum og sjálfsvígstilraunum ungmenna. Hópnum var 
einnig ætlað að velja hentugar leiðir til innleiðingar og birti hópurinn 
niðurstöður í apríl 2018. Lagði hann til að fræðsla og þekking varðandi 
áföll og afleiðingar þeirra yrði aukin, meðal annars með árlegu 
námskeiði fyrir fagfólk í heilbrigðisþjónustu um mat og meðferð við 
áföllum. Einnig lagði hópurinn til að allir sem starfa með börnum og 
unglingum fái árlega samræmda fræðslu um hvernig tala eigi um áföll 
og viðbrögð við börn og unglinga, og að sett verði á fót opinber 
þekkingar- og þróunarmiðstöð áfalla-, ofbeldis- og sjálfsvígsforvarna 
(Stjórnarráð Íslands, 2018).  

Þrátt fyrir að slík þekkingar- og þróunarmiðstöð hafi ekki enn tekið til 
starfa má finna upplýsingar um þróun sjálfsvígshugsana og 
sjálfsvígstilrauna íslenskra ungmenna í niðurstöðum rannsóknarinnar 
Ungt fólk, sem lögð hefur verið fyrir hér á landi frá árinu 2000. 
Rannsóknin nær til allra nemenda sem sótt hafa dagskóla í öllum 
framhaldsskólum landsins, alls 10.539 árið 2016. Niðurstöður voru 
birtar af Embætti landlæknis, í skýrslunni, Sjálfsvígshugsanir og 
sjálfsvígstilraunir meðal íslenskra ungmenna: Niðurstöður kannana í 
framhaldsskólum frá 2000 til 2016 (Embætti Landlæknis, 2018). 
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Í niðurstöðum skýrslunnar má sjá að hlutfallslega fleiri unglingar 
hugleiddu alvarlega að taka líf sitt árið 2016 heldur en árið 2000. Skýrist 
það af 6% aukningu meðal stúlkna en hlutfall stráka stendur í stað. 
Sterkasti áhættuþátturinn fyrir sjálfsvígshugsanir er þunglyndi, þar á 
eftir koma reiði, sjálfsvígshugsanir annarra, að einhver hafi sagt 
viðkomandi frá sjálfsvígshugsunum, kynferðislegt ofbeldi og lítill 
stuðningur (Embætti Landlæknis, 2018).  

Niðurstöður sýnda einnig að sterkustu sjálfstæðu áhættuþættirnir fyrir 
tilraun til sjálfsvígs eru sjálfsvígstilraun vinar eða einhvers nákomins, 
þunglyndi, reiði, kynferðislegt ofbeldi og að hafa reykt kannabis um 
ævina. Aðrir sjálfstæðir áhættuþættir er lítill stuðningur foreldra því 
unglingar sem fá lítinn stuðning foreldra, eru 3,3 sinnum líklegri til að 
hafa reynt sjálfsvíg, heldur en þeir sem fá mikinn stuðning. Einnig eru 
unglingar sem fá lítinn stuðning vina, 1,7 sinnum líklegri til að hafa 
reynt sjálfsvíg (Embætti landlæknis, 2018).  

Afleiðingar mismunandi áfalla 

Ítrekuð áföll, ACE rannsóknir 
Þekktar rannsóknir á sviði áfalla barna og unglinga, eru ACE rannsóknir 
(Adverse Childhood Experience). Þær hafa það markmið að rannsaka 
erfiða reynslu fyrir 18 ára aldur og afleiðingar þeirra. Ekki er notast við 
hina hefbundu skilgreiningu áfalla, heldur er erfið reynsla skilgreind í 
víðara samhengi sem ýmis konar áföll sem skaðað geta uppvöxt barna 
og unglinga. Einnig má oft sjá innbyrðis mun milli ACE rannsókna á 
skilgreiningu áfalla, í sumum þeirra er skilnaður foreldra og að búa með 
andlega veiku foreldri talið sem áfall, meðan skilgreiningar í öðrum 
rannsóknum innihalda ekki þá þætti (Bielas o.fl., 2016; Moore og 
Ramirez, 2016; Thompson, Kigree og Lamis, 2019). 

Upphaf ACE rannsókna var í rauninni hrein tilviljun. Árið 1985 vann 
Vincent J. Felitti á Kaiser Permanente meðferðarstofnunni í San Diego 
í Californiu við meðferð einstaklinga í yfirþyngd. Þar vakti ung kona 
athygli hans því hún þyngdist á nokkrum vikum úr 136 pundum í 
rúmlega 400 pund. Eftir mismæli Felitti í meðferðarviðtali, sagði konan 
frá kynferðislegu ofbeldi í æsku og Felitti velti fyrir sér hvort fleiri 
sjúklingar hefðu ef til vill sömu sögu að segja. Eftir að hann og 
samstarfsmenn hans höfðu tekið viðtöl við yfir 286 einstaklinga sem 
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voru til meðferðar á stofnuninni, sáu þeir að flestir áttu sögu um 
kynferðislegt ofbeldi í æsku. Kom þetta þeim verulega á óvart því fram 
að þessu voru áföll almennt falin, mikið feimnismál sem enginn vildi 
tala um. Þó var á þeim tíma vitað að neikvæð reynsla í æsku væri 
áhættuþáttur fyrir sjúkdóma og dánartíðni fullorðinna, (Felitti o.fl, 1998; 
National Congress of American Indians, 2016).  

Með þessum niðurstöðum var lagður hornsteinn að fyrstu ACE rannsókn 
Felitti og fleiri (1998) þar sem notast var við ACE lista, og voru stig 
gefin fyrir hverja þá erfiðu reynslu sem þátttakandi hafði upplifað. 
Notast var við gögn frá 9,508 skjólstæðingum á Kaiser Permanente 
meðferðarstofnunni og var tilgangur rannsóknarinnar að skoða samband 
heilsutengdrar hegðunar og sjúkdóma á fullorðinsaldri við erfiða 
upplifun í æsku. Var þar miðað við áföll á borð við andlegt, 
kynferðislegt og líkamlegt ofbeldi, neyslu á heimili, afbrot heimilis-
meðlims og ofbeldi af hálfu móður (Felitti o.fl., 1998; National 
Congress of American Indians, 2016).  

Reyndist rúmlega helmingur þátttakenda hafa upplifað að minnsta kosti 
eitt áfall og eftir því sem áföll í æsku voru fleiri, þeim mun líklegri var 
einstaklingur til að stríða við alvarlega líkamlega sjúkdóma síðar á 
lífsleiðinni, svo sem krabbamein, hjarta-, lifrar- eða lungnasjúkdóma. 
Niðurstöður sýnda einnig að þeir sem upplifða að minnsta kosti fjögur 
áföll voru 4-12 sinnum líklegri til að misnota fíkniefni eða áfengi, verða 
þunglyndir og íhuga sjálfsvíg. Þar af leiðandi voru þeir einstaklingar 
líklegri til að búa við lélega heilsu og alvarlega offitu (Felitti o.fl., 1998). 

Rannsóknarvinna Felitti og félaga hans hélt áfram og beindist næsta 
ACE rannsókn að sambandi offitu á fullorðinsaldri við erfiða reynslu í 
æsku eða áföll (Williams, Thompson, Anda, Dietz og Felitti, 2002). 
Þátttakendur voru 13.177 skjólstæðingar á Kaiser Permanente 
meðferðarstofnunni og reyndust 2.486 þeirra hafa upplifað einungis eitt 
áfall, og 3.044 að minnsta kosti þrjú áföll. Í ljós kom að allar tegundir 
áfalla höfðu fylgni við offitu á fullorðinsárum en sterkust var fylgnin við 
líkamlegt og andlegt ofbeldi. Benda rannsakendur því bæði á mikilvægi 
þess að koma í veg fyrir hvers kyns ofbeldi í æsku og að meðferðir við 
offitu taki mið því hvernig slík reynsla getur átt hlut í þyngdaraukningu, 
sem síðan getur leitt til viðvarandi offitu á fullorðinsaldri (Williams o.fl., 
2002).  
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Afleiðingar ofbeldis 
Hugsanlegt er að niðurstöður Felitti og félaga hafi lagt grunninn að 
rannsóknum nútímans á áföllum, því fjölmargir rannsakendur hafa síðan 
þá skoðað afleiðingar áfallareynslu í æsku. Hefur verið sýnt fram á að 
áfallareynsla er forspá fyrir alvarleg andleg veikindi, til dæmis er 
kynferðislegt ofbeldi talið vera sterkt forspárgildi fyrir 
áfallastreituröskun (Wong, Clark og Marlotte, 2016).  

Sértæk áfallareynsla er einnig algeng meðal heimilislausra unglinga því 
stór hluti þeirra upplifir slíkt, bæði fyrir og eftir að þeir flýja heimili sín 
(Wong o.fl., 2016). Ofbeldi er þar algengasta áfallið samkvæmt 
rannsókn Cénat, Derivois, Hérbert, Amédée og Karray (2018) meðal 48 
heimilislausra unglinga í Port-au-Prince á Haíti. Við nánari athugun 
kom í ljós að 12 stúlkur af alls 13, höfðu orðið fyrir kynferðilegu ofbeldi 
meðan tæplega helmingur strákanna hafði orðið fyrir slíku. Hjá sex af 
stúlkunum átti ofbeldið sér stað eftir að þeim var komið fyrir í fóstri. 
Auk þess sýndu niðurstöður að mun fleiri stúlkum hafði verið nauðgað, 
10 stúlkum af 13 (77%) á móti 11 strákum af 35 (31%). Virðist kyn því 
vera sterkur áhrifaþáttur á þann hátt að stúlkur séu líklegri til að verða 
fyrir kynferðislegu ofbeldi, heldur en strákar (Cénat o.fl., 2018).  

Ofbeldi í æsku hefur einnig sterkt samband við sjálfsvígstilraunir eins 
og niðurstöður rannsóknar Martin, Dykxhoorn, Afifi og Colman (2016) 
sýndu greinilega. Þátttakendur voru 828 einstaklingar sem íhugað höfðu 
sjálfsvíg og alist upp við ýmist heimilisofbeldi, líkamlegt ofbeldi eða 
kynferðislegt ofbeldi. Niðurstöður sýndu að 61% þeirra sem íhugað 
höfðu sjálfsvíg, höfðu orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi og 80% þeirra 
sem reynt höfðu sjálfsvíg. Jafnframt reyndist bæði heilsa þess hóps og 
félagsleg virkni þátttakenda vera slök. Við nánari athugun komu í ljós 
ýmsir áhrifaþættir í fari og aðstæðum sem gátu ýtt undir sjálfsvígshættu, 
svo sem alvarlegt þunglyndi, slök aðlögunarhæfni og fátækt (Martin 
o.fl., 2016). 

Áföll í æsku geta ýtt undir afbrotahegðun því sterkt og afgerandi 
samband er milli alvarleika kynferðisbrota og alvarleika áfalla sem 
gerendur hafa orðið fyrir. Flestir fangar í unglingafangelsi í Sviss, sem 
framið höfðu nauðgun, höfðu orðið fyrir ofbeldi af hálfu 
umönnunaraðila sinna (Barra, Bessler, Landolt og Aebi, 2018).  
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Niðurstöður rannsóknar Bielas og fleiri (2016) á áfallareynslu 130 fanga 
á aldrinum 13-19 ára í Sviss, sýndu að 91,5% höfðu orðið fyrir að 
minnsta kosti einu áfalli og í kringum 75% fyrir að minnsta kosti tveimur 
áföllum. Hvað andlega heilsu varðar, reyndust ACE stig ekki hafa 
forspárgildi fyrir ofvirkni eða hegðunarvanda. Þau reyndust hins vegar 
forspá fyrir áfallastreituröskun, kvíða, þunglyndi og sjálfsvíg. Sýna 
niðurstöður mikilvægi þess að unglingar sem framið hafa afbrot, fái 
sálfræðilega aðstoð í samræmi við áfallareynslu þeirra og andlegra 
sjúkdóma (Bielas o.fl., 2016). 

Áföll í kjölfar náttúruhamfara 
Að upplifa náttúruhamfarir er skilgreint sem áfall, þar sem slíkir atburðir 
eru oftast óvæntir og geta falið í sér mikla hættu fyrir þá sem fyrir þeim 
verða (APA, 2013; SAMHSA, 2012; WHO, 2016). Afleiðingar geta 
verið alvarlegar, sérstaklega fyrir andlega líðan unglinga. Tang og fleiri 
(2018) rannsökuðu samband náttúruhamfara við áfallastreitu, þunglyndi 
og sjálfsvígshættu. Þátttakendur voru 5.505 eftirlifendur jarðskjálftanna 
í Ya´an í Kína árið 2013, á aldrinum 10-18 ára. Báru rannsakendur 
saman mismunandi aðstæður tengdar því að upplifa jarðskjálfta, svo 
sem að verða innilokaður í kjölfarið, sjá alvarlega áverka eða missa 
einhvern nákominn. Reyndist marktækt samband vera milli allra 
tegunda þessarra aðstæðna og þunglyndis, áfallastreituröskunar og 
sjálfsvígshættu. Það eitt að upplifa jarðskjálfta eykur því andlega 
vanlíðan og sjálfsvígshættu verulega. Reyndist tíðni sjálfsvígshætta í 
Ya´an, þremur árum eftir jarðskjálftana, vera mjög há, eða tæplega 28%. 
Niðurstöður þeirra sýndu einnig að andlegt ofbeldi tvöfaldaði 
sjálfsvígshættuna (Tang o.fl., 2018).  

Snjóflóð eru náttúruhamfarir sem tekið hafa flest mannslíf hér á landi. 
Árið 1995 létust 34 í snjóflóðum á Flateyri og Súðavík. Ári síðar 
rannsökuðu Gylfi Ásmundsson og Ágúst Oddsson (2000) sálrænar, 
félagslegar og heilsufarslegar afleiðingar snjóflóðanna. Þátttakendur 
voru allir íbúar í báðum þorpunum, sem orðnir voru 16 ára þegar flóðin 
féllu. Rannsóknarsnið var bæði megindlegir spurningalistar og eigindleg 
viðtöl. Samanburður var fenginn á Raufarhöfn og Þingeyri, þorpum sem 
ekki bjuggu við snjóflóðahættu.  

Niðurstöður sýndu 48% tíðni áfallastreituröskunar hjá Flateyringum, 3-
4 mánuðum eftir flóðið og 35% hjá Súðvíkingum, 12-14 mánuðum eftir 
flóðið. Hjá samanburðarhópnum var tíðnin hins vegar 9%. Reyndust 
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konur vera í áhættuhópi fyrir áfallastreituröskun og þeir sem misstu sína 
nánustu, urðu fyrir eignatjóni, misstu vinnuna eða þurftu að flytja. Þá 
virtist yngri þátttakendum einnig vera hættara við áfallastreituröskun en 
þeim eldri (Gylfi Ásmundsson og Ágúst Oddsson, 2000).  

Rannsóknin var endurtekin með sama sniði af Eddu Björk Þórðardóttur 
árið 2011. Var niðurstöðum skipt í mismunandi úrvinnslur, annars vegar 
fyrir þá sem voru 18 ára og eldri þegar flóðin féllu og hins vegar fyrir 2-
19 ára. Niðurstöður fyrir fullorðna sýna að þeir sem sýndu einkenni 
áfallastreituröskunar, voru líklegir til að vera minna menntaðir, vera verr 
staddir fjárhagslega, atvinnulausir eða á örorku. Skortur á stuðningi 
reyndist vera forspárþáttur fyrir áfallastreituröskun ásamt því að hafa 
ekki hjálpað til við björgunarstörf (Thordardottir o.fl., 2016b). 
Niðurstöður fyrir yngri hópinn voru sambærilegar niðurstöðum Gylfa 
og Ágústar, því stúlkur voru líklegri til að sýna einkenni áfallastreitu-
röskunar en strákar. Niðurstöður voru sambærilegar niðurstöðum eldri 
hópsins hvað varðar samband áfallastreituröskunar við menntun, fjárhag 
og atvinnustöðu auk þess sem stuðningur var einnig forspárþáttur fyrir 
yngri hópinn (Thordardottir o.fl, 2016a).  

Kynbundnar afleiðingar 
Samkvæmt niðurstöðum fjölmargra rannsókna eru konur mun líklegri 
en karlar, til að verða fyrir ofbeldi. Þær eru einnig líklegri til að þróa 
með sér geðræn vandamál í kjölfarið, svo sem alvarlegt þunglyndi og að 
vera í sjálfsvígshættu (Eldabah, Salama, Attia og Elkholy, 2016; 
Stanton, Denietolis, Goodwin og Dvir, 2020).  

Stór kanadísk rannsókn Afifi og fleiri (2014), þar sem samband áfalla í 
æsku við geðsjúkdóma var skoðað meðal 25.000 þátttakenda, staðfestir 
þennan kynjamun því andleg líðan kvenna reyndist lakari en karla. 
Sjálfsvígshugsanir og sjálfsvígstilraunir voru einnig algengari hjá 
konunum, þær sýndu alvarlegri þunglyndiseinkenni auk þess sem 
algengara var að þunglyndið fylgdi þeim inn í fullorðinsárin (Afifi o.fl., 
2014). Konur virðast beina vanlíðan inn á við meðan karlar eru líklegri 
til að fá útrás fyrir vanlíðan út á við, með kæruleysislegri og 
sjálfsskaðandi hegðun á borð við misnotkun áfengis og fíkniefna, 
spilafíkn og árásargirni (Afifi o.fl., 2014; Contractor og Weiss, 2019; 
Sigurdardottir, Halldorsdottir og Bender, 2014). 
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Markmið rannsóknar Wamser-Nanney og Cherry (2018) var að kanna 
hvort kynjamunur væri á upplifun barna og unglinga af áföllum. Í úrtaki 
voru 167 einstaklingar á aldrinum 3-18 ára og forsjáraðilar, sem leitað 
höfðu sálfræðimeðferðar á Child Advocacy Center. Niðurstöður sýndu 
að flestir höfðu orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi (76%), þar á eftir kom 
líkamlegt ofbeldi (53%), heimilisofbeldi (48%) og andlegt ofbeldi 
(43%). Fæstir höfðu upplifað ofbeldi í skóla, verið rænt eða lent í 
stríðsátökum eða hryðjuverkum. Í sundurgreiningu áfalla kom fram 
ákveðinn kynjamunur því algengara var að stúlkur hefðu orðið fyrir 
kynferðislegu ofbeldi meðan strákarnir höfðu oftar orðið fyrir 
heimilisofbeldi. Stúlkurnar voru einnig líklegri til að hafa verið 
misnotaðar af umönnunaraðilum sínum (Wamser-Nanney og Cherry, 
2018). 

Samkvæmt forsjáraðilum sýndu stúlkurnar alvarlegri einkenni 
þunglyndis og áfallastreitu en strákarnir. Sami kynjamunur var meðal  
þátttakendanna sjálfra því stúlkurnar upplifðu alvarlegri einkenni heldur 
en strákarnir. Ekki var að sjá sambærilegan kynbundinn mun í svörum 
varðandi kvíða og reiði, hvorki frá forsjáraðilum né börnunum sjálfum. 
(Wamser-Nanney og Cherry, 2018). Forsjáraðilarnir urðu auk þess oftar 
varir við svefnvanda hjá stúlkunum í kjölfar áfallanna heldur en 
strákunum (Wamser-Nanney og Chesher, 2018).  

Áhrif foreldra 
Foreldrar eru mikilvægur hluti af lífi unglinga því samband þeirra á milli 
hefur mikil áhrif á hvernig unglingarnir læra að takast á við erfiðleika 
og áskoranir. Bent hefur verið á að með góðum uppeldisháttum megi 
draga úr neikvæðum afleiðingum áfalla og mótlætis, svo sem hegðunar- 
og tilfinningarvanda (Herbers, Cutuli, Moon, Narayan og Masten, 2014; 
Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2005).  

Því til stuðnings má nefna kenningar Diana Baumrind (1971), sem 
greindi uppeldisaðferðir foreldra í fjóra hópa; leiðandi, eftirlátt, skipandi 
og afskiptalaust uppeldi. Samkvæmt kenningum Baumrind eru einkenni 
leiðandi uppeldis að krefjast þroskaðrar hegðunar af barninu og taka vel 
í hugmyndir þess. Einnig að setja skýr mörk, nota útskýringar í 
samtölum við barnið og hvetja það til að gera slíkt hið sama. Í leiðandi 
uppeldi sýna foreldrar sýna auk þess mikla hlýju og uppörvun meðan 
foreldrar sem beita eftirlátssömu uppeldi, forðast skýr mörk, eru 
undanlátssamir og forðast árekstra. Þá stjórna foreldrar í skipandi 



13 

uppeldi með skýrum boðum og bönnum án mikillar hlýju og uppörvunar 
meðan vanræksla og stjórnleysi einkennir afskiptalaust uppeldi (Sigrún 
Aðalbjarnardóttir, 2005).  

Niðurstöður rannsóknar Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2005) á því hvort 
uppeldishættir foreldra tengist samskiptaþroska unglinga sýna að mikill 
ávinningur getur verið af leiðandi uppeldi. Rannsóknin náði til 1300 
reykvískra unglinga í 9. bekk sem fylgt var eftir frá 14 til 17 ára aldurs. 
Niðurstöður benda til að unglingar sem alast upp við leiðandi uppeldi, 
sýna (við 14 ára aldur), meiri samskiptaþroska heldur en þeir sem alast 
upp hjá skipandi, eftirlátum og afskiptalausum foreldrum. Unglingar 
sem alast upp hjá afskiptalausum foreldrum sýna minnstan 
samskiptaþroska (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2005).  

Uppeldishættir geta einnig haft neikvæð áhrif ef foreldrar eiga sjálfir 
sögu um andfélagslega eða glæpsamlega hegðun, eins ef þeir glíma við 
geðræn veikindi. Þá aukast líkur á að foreldrar vanræki börn sín ef þeir 
voru misnotaðir í æsku eða sættu einhvers konar illri meðferð. Eigin 
reynsla virðist skerða hæfileika þeirra til að takast á við 
foreldrahlutverkið og tilfinningalega tjáningu barna sinna. Hafa 
rannsóknir meðal annars sýnt að viðbrögð þessara foreldra við gráti 
barna eru harkaleg, hjartslátturinn eykst og þeir kreppa hnefana fastar 
heldur en aðrir foreldrar (Buisman o.fl., 2018; Mulder, Kuiper, van der 
Put, Stam og Assink, 2018).  

Bregðist foreldrar uppeldishlutverki sínu, er mikilvægt að grípa inn í. 
Viðhorf fólks í samfélaginu í garð foreldra hefur þó áhrif á hvort tilkynnt 
er um óviðundnandi aðstæður barna og unglinga. Í rannsókn Williams 
(2017), sem snéri að viðhorfi á slíkum aðstæðum, voru valdir 46 
þátttakendur sem ekki höfðu þjálfun eða menntun tengda 
barnaverndarmálum. Tekin voru viðtöl við þátttakendur í rýnihópum og 
sýna niðurstöður að þátttakendur voru ósáttir við skilgreiningu 
barnaverndaryfirvalda á vanrækslu því um vítt hugtak sé að ræða sem 
ekki er auðvelt að útskýra (Williams, 2017).  

Þátttakendur voru sammála að óeðlileg hegðun foreldra væri skaðleg 
börnum og unglingum. Töldu þátttakendur vanrækslu einungis eiga við 
þegar foreldra skortir hæfileika eða færni til að takast á við 
foreldrahlutverkið. Þátttakendur voru sammála um að þeir myndu grípa 
inn í og hjálpa foreldrum sem hefðu hæfileika en væru að bugast af 
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einhverri ástæðu. Þá voru þátttakendur sammála að ekki sé einfalt að 
meta uppeldisaðstæður slæmar ef foreldrar hafa annan menningarlegan 
bakgrunn eða önnur uppeldisleg gildi, því erfitt geti verið fyrir 
samfélagið að taka afstöðu gegn slíku (Williams, 2017).  

Áhrif fósturforeldra  
Hópur barna og unglinga elst upp hjá fósturfjölskyldum því 
heimilisaðstæður eru þeim skaðlegar. Afar algengt er að þessi hópur hafi 
orðið fyrir áföllum, oftast ofbeldi, áður en þau voru fjarðlægð af 
heimilum foreldra sinna (Fratto, 2016).  

Í slíkum tilfellum má gera ráð fyrir sögu um áföll og þar af leiðandi 
andlegum vandamálum eins og rannsókn Gallitto, Lyons, Weegar og 
Romano (2017) sýndi. Þátttakendur voru 13-17 ára unglingar, sem allir 
voru skjólstæðingar barnaverndaryfirvalda í Toronto í Kanada. 
Rannsóknin náði yfir sjö ára tímabil og var markmið hennar að skoða 
áfallareynslu þessa hóps og hvort tengsl væru milli áfallaeinkenna og 
hvers kyns ofbeldis í æsku. Þátttakendur voru flestir í varanlegu fóstri 
og höfðu 76% þeirra orðið fyrir meira en einni tegund ofbeldis. Þrátt 
fyrir svo hátt hlutfall sýndu flestir mild einkenni áfallastreituröskunar en 
einungis 11% þátttakenda greindust með alvarleg einkenni. Einnig kom 
í ljós að alvarlegt kynferðilegt ofbeldi jók líkur á alvarlegum 
áfallaeinkennum, auk þess sem stúlkur voru líklegri en strákar til að sýna 
alvarleg einkenni. Þá reyndust þeir unglingar sem voru í varanlegu fóstri 
líklegri til að sýna mikil eða alvarleg áfallaeinkenni heldur en þeir sem 
voru í öðrum fósturúrræðum (Gallitto o.fl., 2017).  

Niðurstöður Gallitto og fleiri (2017), voru í samræmi við niðurstöður 
langtímarannsóknar van Vugt, Lanctot, Pequetta, Collin-Vézina og 
Lemieux (2013), meðal fósturbarna í Montreal í Kanada. Þátttakendur, 
sem voru stúlkur á fósturheimilum (e. residenial center), greindu frá 
mismunandi tegundum ofbeldis. Flestar höfðu lent í alvarlegri eða mjög 
alvarlegu kynferðis- eða andlegu ofbeldi. Niðurstöður rannsóknarinnar 
sýndu að ofbeldi í æsku, eykur líkur á kvíða, þunglyndi og reiði á 
snemma á fullorðinsárum. Auk þess sýndu niðurstöður sterkt samband 
milli áfallareynslu og lélegrar andlegrar virkni á fullorðinsárum (Van 
Vugt o.fl., 2013). 

Í ljósi þess að algengt er að fósturbörn eiga við andlega vanlíðan að 
stríða, svo sem þunglyndi, kvíða og áfallastreitu, er mikilvægt að fræða 
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fósturforeldra um áfallareynslu fósturbarna þeirra, og hvaða afleiðingar 
sú reynsla getur haft á líðan þeirra og hegðun (Lueger-Schuster o.fl., 
2018). Eftir slíka fræðslu hafa fósturforeldrar meðal annars sagt að hún 
auki skilning og umburðarlyndi gagnvart líðan og hegðun barnanna, og 
að þeir hafi öðlast meira sjálfstraust og færni í að takast á við hegðunina. 
Einnig er mat fósturforeldra að slík fræðsla geri þá betur í stakk búna að 
takast á við þarfir fósturbarna og að samskipti verði betri. Þannig 
myndist meiri stöðugleiki innan heimilisins, sem leiðir til þess að 
ólíklegra er að fósturforeldrarnir gefist upp á hlutverki sínu svo að færa 
þurfi börnin til og finna þeim annað fósturheimili. Þetta á við bæði við 
um fjölskyldutengda fósturforeldra sem og ótengda (Bartlett og 
Rushovich, 2018; Lueger-Schuster o.fl., 2018; Sullivan, Murray og Ake, 
2016).  

Félagslegur stuðningur 
Góður félagslegur stuðningur getur dregið úr neikvæðum afleiðingum 
áfalla samkvæmt niðurstöðum stórrar sannsóknar sem Stansfeld og fleiri 
(2017) framkvæmdi í Cape Town í Suður Afríku. Þátttakendur voru 
1.034 unglingar og höfðu 84% þeirra orðið fyrir ofbeldi. Stór hluti þeirra 
þjáðist af þunglyndi og var það algengara meðal stúlkna en stráka. Kvíði 
og áfallastreituröskun voru einnig algeng auk þess sem nokkrir 
þátttakendur höfðu reynt sjálfsvíg, fleiri stúlkur en strákar. Verulega dró 
úr líkum á kvíða og sjálfsvígstilraunum ef félagslegur stuðningur innan 
fjölskyldna unglinganna var til staðar. Sérstaklega átti þetta við þegar 
foreldrar voru meðvitaðir um hvað unglingarnir voru að gera í frítíma 
sínum og með hverjum (Stansfeld o.fl., 2017). 

Þrátt fyrir augljósan ávinning af stuðningi nánustu fjölskyldu, eru ekki 
allir færir um að veita slíkt í kjölfar áfalls. Rannsókn Dyregrov, 
Dyregrov og Kristensen (2015) á líðan foreldra og systkina þeirra 
unglinga sem létust í árásinni í Útey, leiddi í ljós að einu og hálf ári eftir 
atburðinn voru enn mikil sorgareinkenni, andleg streita og þjáning til 
staðar hjá þátttakendum. Ekki reyndist vera tölfræðilegur munur á líðan 
forelda og systkina þótt andleg líðan kvenna virtist mun verri en karla. Í 
ljós kom að rúmlega helmingur foreldranna (54%) hafði verið eða var 
enn í veikindaleyfi eða á endurhæfingalífeyri, og voru mæður þar í 
meirihluta. Um er að ræða mun hærra hlutfall heldur en almenn veikindi 
launafólks í Noregi (5,66%). Stór hluti systkina (86%) hafði verið 
fjarverandi frá vinnu eða skóla vegna vanlíðanar, auk þess sem 
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einkunnir þeirra höfðu lækkað umtalsvert (Dyregrov o.fl., 2015). Þegar 
horft er á hve alvarlegar afleiðingar þessir atburðir höfðu á nánustu 
fjölskyldur fórnarlambanna, er ljóst að mikil þörf er fyrir sérhæfða og 
faglega aðstoð til að vinna úr andlegri streitu og viðbrögðum við áföllum 
og sorg. Í ljósi niðurstaðna benda Dyregrov og félagar á mikilvægi þess 
að allt skólasamfélagið, atvinnurekendur og samfélagið í heild sinni 
veiti fórnarlömbum slíkra atburða stuðning til lengri tíma (Dyregrov 
o.fl., 2015).  

Skólaganga og íþróttir 
Skólaganga hefur í för með sér ýmsar áskoranir sem reyna á 
aðlögunarhæfni barna samhliða auknum líkamlegum, félagslegum og 
tilfinningalegum þroska. Nemendur með áfallareynslu eiga oft erfitt 
með að lesa í skólatengdar aðstæður og samskipti við samnemendur og 
kennara. Jákvæð samskipti og góður stuðningur jafnaldra geta þó dregið 
úr neikvæðum afleiðingum áfalla og aukið færni til að takast á við 
erfiðar aðstæður því hægt er að læra af reynslu og úrræðum samnemenda 
(Bell, Bayliss, Glauert og Ohan, 2018; Turunen og Punamäki, 2016;  
Yearwood, Vliegen, Chau, Corveleyn og Luyten, 2019). 

Þá ætti skólasamfélagið hæglega að geta boðið upp á heilbrigð samskipti 
við jafnaldra í ljósi þess að unglingar dvelja stóran hluta dagsins í 
skólanum. Þar að auki er starfsfólk skóla í lykilaðstöðu til að fylgjast 
með og hafa áhrif á andlega líðan unglinganna, sérstaklega í ljósi þess 
að skólar geta boðið á upp á faglega ráðgjöf sálfræðinga og 
námsráðgjafa (Frydman og Mayour, 2017; Strolin-Goltzman, 
Woodhouse, Suter og Werrbach, 2016; Yearwood o.fl., 2019).  

Stuðningur af hálfu skólayfirvalda skiptir einnig miklu máli eins og 
niðurstöður rannsóknar Strom, Schultz, Wentzel-Larsen og Dyb (2016) 
sýna. Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvort stuðningur innan 
skólasamfélagsins hefði áhrif á námsárangur og fjarvistir nemenda í 
kjölfar árásarinnar í Útey árið 2011. Rannsóknin hófst fimm mánuðum 
eftir árásina og stóð yfir í þrjú ár. Í úrtaki voru unglingar sem lifðu 
árásina af og var kappkostað að styðja þá eins og hægt var innan 
skólasamfélagsins. Var þar meðal annars horft til námsárangurs, og 
beindi Menntamálaráðuneytið í Noregi því sérstaklega til kennara og 
heilbrigðisstarfsmanna skóla, að mæta þörfum unglinganna í þeim 
tilgangi að efla þá og styðja þannig að þeir gætu náð tilskyldum 
námsárangri. Niðurstöður sýndu verulega aukningu í fjarvistum 
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unglinganna fyrsta veturinn eftir árásina. Gekk þeim auk þess verr í 
námi, einkunnir lækkuðu miðað við fyrir árásina. Unglingarnir voru hins 
vegar ánægðir með stuðninginn í skólanum þótt það endurspeglaðist 
ekki í námsárangri og mætingu fyrsta veturinn eftir árásina. 
Stuðningurinn hélt áfram veturinn þar á eftir og samhliða því hækkuðu 
einkunnir aftur og fjarvistir minnkuðu (Strom o.fl., 2016). 

Viðhorf unglinga til eigin menntunar og upplifun þeirra getur haft áhrif 
á hegðun þeirra og vellíðan í skólanum. Algengt er að tilfinninga- og 
hegðunarleg viðbrögð nemenda í kjölfar áfalla, birtist sem reiði og 
árásargjörn hegðun í skóla. Háværir og stjórnsamir kennarar geta ýtt 
undir neikvæða hegðun, sem síðan hefur neikvæð áhrif á námsárangur 
nemenda. Þar af leiðandi er mikilvægt að skólayfirvöld hlusti á viðhorf 
og upplifun nemenda, sérstaklega í ljósi þess að fyrir nemendur sem 
alast upp í óviðunandi aðstæðum, getur skólinn verið þeirra eini 
griðastaður (West, Day, Sommers og Baroni, 2014).  

Afleiðingar áfalla geta einnig komið fram í líðan og hegðun unglinga 
við íþróttaiðkun. Á þeim vettvangi reynir mikið á aðlögunarhæfni, sem 
og félagslega færni, því innan íþrótta eiga unglingar í miklum 
félagslegum samskiptum við vini sína, jafnaldra og þjálfara. Eftir áföll 
er algengt er að sjá breytingar á hegðun og viðhorfum, meðal annars 
minni metnaði og sjálfstrausti, erfiðum samskiptum og ógnandi hegðun, 
jafnt á æfingum sem og í keppni. Þá virðast unglingar með áfallareynslu 
eiga erfitt með að takast á við álag tengt keppni, þá skortir einbeitingu 
og þeir hætta, jafnvel í miðri keppni (Bergholz, Stafford og D‘Andrea, 
2016; D‘Andrea, Bergholz, Fortunato og Sinazzola, 2013).  

Fyrir unglinga með áfallareynslu hefur gefist vel að skapa liðsheild svo 
þeir upplifi sig sem hluta af hópi, til dæmis með sameiginlegri upphitun 
og eins klæðnaði í keppni. Þá er geta jákvæðar leiðbeiningar kennt þeim 
jákvæða hugsun, en hafa þarf í huga að unglingar með áfallareynslu eiga 
oft erfiða daga, tilfinninga-, hugsana- og hegðunarlega. Því er mikilvægt 
að horfa á styrkleika þeirra og hrósa fyrir það sem vel er gert því þeir 
hafa mikla þörf fyrir að heyra að þeir geri eitthvað rétt. Þannig er hægt 
að styrkja þá og efla og um leið vekja von hjá þeim um betri framtíð 
(Bergholz o.fl., 2016; D‘Andrea o.fl., 2013).  

Margar fyrri rannsóknir beinast að afleiðingum áfalla unglinga út frá 
stöðluðum spurningalistum sem foreldrar og/eða starfsfólk stofnana 
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fylla út. Til að dýpka skilning og auka þekkingu er mikilvægt að hlusta 
á orð einstaklinga sem upplifað hafa áföll á unglingsaldri. Megin 
tilgangur þessarar rannsóknar er að skoða reynslu fullorðinna 
einstaklinga af áföllum á unglingsaldri, afleiðingum þeirra og 
viðbröðgum samfélagsins, og auka þannig þekkingu og dýpka skilning 
á slíkri reynslu. Rannsóknarspurningin er því eftirfarandi: Hver er 
reynsla fullorðinna einstaklinga af áföllum á unglingsaldri, afleiðingum 
þeirra og viðbrögðum samfélagsins?
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Aðferðafræði  
Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknaraðferðina sem notuð var, 
Vancouver-skólann í fyrirbærafræði. Einnig verður sagt lauslega frá 
bakgrunni eigindlegra rannsókna og fyrirbærafræði. Þar að auki verður 
sagt frá gagnasöfnun og úrvinnslu gagna, þátttakendum, réttmæti og 
siðfræði tengdum rannsókninni.  

Eigindlegar aðferðir  
Til að leita svara við rannsóknarspurningunni var notast við eigindlega 
rannsóknaraðferð, sem veitir dýpri skilning. Eigindlegar aðferðir henta 
vel til að kalla fram einstaklingsbundið mynstur, hugsun og skilning 
fólks á tilteknum fyrirbærum. Einnig henta þær vel til að rannsaka og 
lýsa mannlegri reynslu í öllum sínum hæðum og dýpt, út frá sjónarhóli 
þeirra sem búa yfir reynslunni (Sigríður Halldórsdóttir, 2013; Sigurlína 
Davíðsdóttir, 2013). Áhersla eigindlegra rannsókna er því menningar-
tengd, dagleg og aðstæðubundin hugsun, þekking og skilningur á okkur 
sjálfum sem manneskjum (Kvale og Brinkmann, 2015). 

Undirstöður eigindlegra viðtala eru samtöl um líf fólks, reynslu þess og 
líðan en daglega eiga sér stað margvíslegar gerðir samtala sem hvert 
hefur sinn tilgang og sitt form. Hafa samtöl verið notuð frá tímum 
Grikkja til að viðhalda þekkingu, en talið er að Sókrates hafi þróað 
heimspekilega þekkingu sína á þann hátt. Orðið viðtal (e. interview) 
kemur þó ekki í almenna notkun fyrr en á 17. öld (Kvale og Brinkmann, 
2015). Viðtal er frábrugðið venjulegu samtali jafningja, því 
rannsakandinn stjórnar umræðunni, kynnir viðfangsefnið í byrjun og 
spyr ítarlega út í það sem útskýra þarf nánar. Hefur viðtalið þannig 
ákveðinn ramma og spurt er varfærnislega í þeim tilgangi að ná fram 
reynslu einstaklingsins (Kvale og Brinkmann, 2015). Eigindleg viðtöl 
henta vel þegar skoða á eitthvað sem liðið er eða þegar þýði er of 
fámennt til að hægt sé að beita megindlegum aðferðum (Sigurlína 
Davíðsdóttir, 2013).  
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Fyrirbærafræði  

Fyrirbærafræði (e. phenomenology) var ein af höfuðstefnum 
heimspekinnar á 20. öld og er Edmund Husserl (1859-1938), prófessor 
í heimspeki, talinn faðir hennar (Zahavi, 2003). Upphaf 
fyrirbærafræðinnar var gagnrýni Husserl á náttúruhyggju í heimspeki og 
sálfræði, þ.e. að heimurinn stjórnaðist einungis af náttúruöflum og 
náttúrulögmálum. Taldi Husserl fyrirbærafræði vera lýsandi aðferð sem 
um leið væri málfræðilega hlutlaus aðferð sem beindist að 
birtingarmynd hluta eða atburða en ekki efnislegum þáttum þeirra. 
Megin áhersla fræðinnar væri því birtingarmynd hluta eða atburða, séð 
með okkar eigin augum og túlkuð með okkar eigin hugsunum (Zahavi, 
2003). 

Fyrirbærafræði hefur verið túlkuð sem tilraun til að draga fram ákveðinn 
sannleika sem kerfisbundið getur lagt grunninn að annars konar 
þekkingu (Zahavi, 2003). Þannig lýsir fyrirbærafræðin innri og ytri 
reynslu þátttakandans sem fengin er með eigindlegum viðtölum og 
kallar því fram hvernig viðkomandi upplifði atburðinn (Kristján 
Kristjánsson, 2003).  

Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði 

Til eru ýmsar fyrirbærafræðilegar skólar en í þessari rannsókn varð 
Vancouver-skólinn fyrir valinu. Vancouver-skólinn hentar vel til að ná 
fram auknum og dýpri skilningi á mannlegum fyrirbærum, sér í lagi 
þegar lítið er vitað um viðfangsefnið. Helsti tilgangur aðferðarinnar er 
að bæta mannlega þjónustu (Hesse-Biber, 2017; Sigríður Halldórsdóttir, 
2013). Aðferðin styðst við þann skilning að fyrri reynsla og túlkun 
einstaklingsins á henni móti sýn hans á heiminn. Þátttakandinn er því 
afar dýrmætur þar sem hann býr yfir upplýsingum sem aukið geta 
skilning á félagslegum fyrirbærum (Burns og Grove, 2005; Sigríður 
Halldórsdóttir, 2013). 

Mikilvægt er að gott samband sé milli rannsakanda og þátttakanda og 
því er mælt með að komið sé fram við þátttakandann af virðingu, hlýju 
og hógværð (Hesse-Biber, 2017; Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 
Rannsakandinn þarf einnig að vera tilbúinn að víkka sjóndeildarhring 
sinn og um leið dýpka skilning sinn. Þannig leitast hann við að skapa 
heildstæða mynd af fyrirbærinu í huga sér, en til þess þarf hann að vera 
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bæði opinn og næmur á að sjá heiminn með augun annarra (Sigríður 
Halldórsdóttir, 2013).  

Með Vancouver-skólanum nýtir rannsakandinn orð þátttakanda í 
viðtalinu sem byggingarsteina, mótar þá með hugmyndafræði skólans 
og byggir mynd af fyrirbærinu út frá reynslu þátttakandans. Sú mynd er 
síðan borin saman við mynd annarra þátttakenda þar til byggð hefur 
verið heildræn mynd af fyrirbærinu og niðurstaða hefur fengist um 
reynslu þátttakenda á þann hátt að raddir allra fá að heyrast (Sigríður 
Halldórsdóttir, 2013).  

Þátttakendur 
Notast var við tilgagnsúrtak (e. purposeful sampling) þar sem 
rannsakandi leitaði markvisst eftir þátttakendum með reynslu af 
viðfangsefninu og getu til að dýpka skilning á því (Cresswell og Clark, 
2018; Hesse-Bieber, 2017). Í úrtak rannsóknarinnar voru valdir níu 
einstaklingar, átta konur og einn karlmaður, sem orðið höfðu fyrir áfalli 
á aldrinum 12 til 18 ára, en höfðu náð 18 ára aldri þegar viðtöl fóru fram.  

Við val á þátttakendum var gætt að hlutleysi rannsakanda og því var 
miðað við að þátttakendur væru ekki tengdir honum nánum vina- eða 
fjölskylduböndum. Til að koma í veg fyrir einsleitni eða skekkju í úrtaki, 
og um leið auka trúverðugleika rannsóknarinnar, var leitað að 
þátttakendum með fjölbreytta áfallareynslu, (sjá töflu 2).  

Til að fá sem skýrasta mynd af mannlegri reynslu, er mælt með að liðið 
sé að minnsta kosti hálft ár frá atburði (Sigríður Halldórsdóttir, 2013) og 
til að fá skýra mynd af íslensku samfélagi var viðmið að ekki væri lengra 
en 10 ár liðin frá atburðinum. 

Rannsóknarferlið 

Rannsóknarferli Vancouver-skólans er sett fram í 12 þrepum, (sjá töflu 
1). Þar er farið endurtekið í gegnum sjö vitræna þætti, (sjá mynd 1); að 
vera kyrr, að ígrunda, að koma auga á, að velja, að túlka, að raða saman 
og að sannreyna. Er þáttunum ætlað að hjálpa rannsakandanum að skilja 
og sjá sjóndeildarhring þátttakandans út frá samhengi þátttakandans 
(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Í þessari rannsókn var farið eftir 12 
þrepum rannsóknarferlis Vancouver-skólans á eftirfarandi hátt:  
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Tafla 1. Tólf meginþrep Vancouver-skólans í fyrirbærafræði 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013)  

Þrep rannsóknarferils Ferli rannsóknarinnar 
Þrep 1. Val á samræðufélögum 
(úrtaki) með reynslu af fyrirbærinu, 
áhuga og getu til að segja frá. 

Þátttakendur voru valdir með 
tilgangsúrtaki, einstaklingar af báðum 
kynjum með reynslu af áföllum á 
unglingsaldri.  

Þrep 2. Undirbúningur hugans áður en 
samræður hefjast.  

Fyrirfram gefnar hugmyndir voru 
settar til hliðar og fæðilegur 
bakgrunnur kannaður til að auka 
víðsýni og skilning. 

Þrep 3. Viðtöl fara fram, gagnasöfnun 
hefst. Leitað nánari skýringa, tenging 
myndast milli rannsakanda og 
þátttakanda.  

Tekin voru tvö viðtöl við hvern 
þátttakanda, alls 18 viðtöl. Notaðar 
voru opnar spurninga og spurt nánar 
um það sem óljóst var.  

Þrep 4. Skerpt vitund varðandi orð, 
hugmyndir myndast samhliða 
gagnasöfnun.  

Gagnasöfnun og gagnagreining voru 
unnin samhliða, viðtöl hljóðrituð og 
skrifuð orðrétt upp.  

Þrep 5. Þemagreining gagna, 
lykilsetningar fundnar og orð sett á 
mikilvæg atriði og hugmyndir. 

Viðtöl voru lesin yfir og leitað eftir 
lykilsetningum og orðum, það er yfir- 
og undirþemum.  

Þrep 6. Mótun greiningarlíkans fyrir 
hvern þátttakanda.  

Beitt var sjö vitrænum þrepum skólans 
til að greina þemu hvers og eins og búa 
til persónuleg greiningarlíkön.  

Þrep 7. Þátttakendur beðnir að 
staðfesta eigið greiningarlíkan.  

Þátttakendur voru beðnir að staðfesta 
eigin greiningarlíkön eða gera 
athugasemdir.  

Þrep 8. Heildarmynd af fyrirbærinu 
sett saman úr greiningarlíkönum allra 
þátttakenda.  

Greiningarlíkönin voru borin saman 
og búin til heildarmynd af 
áfallareynslu þátttakenda.  

Þrep 9. Heildargreiningarlíkan borið 
saman við rannsóknargögn.  

Viðtöl voru lesin yfir og borin saman 
við heildargreiningarlíkan.  

Þrep 10. Kjarni fyrirbæris settur fram 
sem lýsir fyrirbærinu í hnotskurn. 

Heiti rannsóknar: Reynsla fullorðinna 
af áföllum á unglingsaldri, 
afleiðingum þeirra og viðbrögðum 
samfélagsins. 

Þrep 11. Staðfesting á heildar- 
greiningarlíkani og meginþemu af 
tveimur þátttakendum.  

Tveir þátttakendur voru beðnir að 
staðfesta heildargreiningu, ekki komu 
fram athugasemdir. 

Þrep 12. Niðurstöður rannsóknar 
skrifaðar upp svo raddir allra heyrist á 
trúverðugan hátt. 

Niðurstöður voru settar fram orðrétt 
með vísun í frásagnir allra 
þátttakenda.  
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Hægt er að setja vitrænt vinnuferli Vancouver-skólans upp sem 
hringlaga ferli (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

 

Mynd 1. Vitrænt vinnuferli Vancouver-skólans í fyrirbærafræði 

Gagnasöfnun og úrvinnsla 

Við upphaf gagnasöfnunar fengu þátttakendur kynningarbréf (sjá 
viðauka B), viðtalsramma (sjá viðauka A) og eyðublað fyrir upplýst 
samþykki (sjá viðauka C) sent með tölvupósti. Í kynningarbréfinu var 
sagt frá tilgangi og markmiðum rannsóknarinnar, hvernig hún færi fram 
og hvernig unnið yrði með gögn. Einnig var lögð áhersla á að gögn yrðu 
geymd sem læst skjöl á læstu OneDrive-svæði sem rannsakandi hefði 
einn aðgang að og gögnum yrði eytt að rannsókn lokinni. Þá voru 
þátttakendur upplýstir um að þeir hefðu rétt á að hætta þátttöku hvenær 
sem þeir óskuðu þess og að persónugreinanleg gögn á borð við nöfn 
þeirra og staðhætti, yrðu afmáð úr texta. Auk þess var bent á að ef 
þátttaka ylli þeim tilfinningalegu róti eða vanlíðan væri unnt að leita til 
sálfræðings sem aðstoða myndi við frekari úrlausn, sjá fylgiskjal 1. Í 
upphafi hvers viðtals var einnig vakin athygli á fyrrgreindum atriðum.  

Gagnasöfnun fór fram með skipulögðum hætti og var sama verklag 
viðhaft við hvern og einn þátttakanda. Tekin voru tvö viðtöl þar sem 
notast var við fyrirfram ákveðinn viðtalsramma með opnum 
spurningum. Í flestum tilvikum fór fyrra viðtalið fram á heimilum 
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þátttakenda, en þrjú í gegnum samskiptaforritið Skype. Viðtölin tóku frá 
45 til 90 mínútur, voru hljóðrituð og skrifuð orðrétt upp, og varðveitt á 
læstu OneDrive svæði sem rannsakandi hafði einn aðgang að. Því næst 
voru unnar persónulegar þemagreiningar sem settar var upp í 
greiningarlíkön og leitað eftir samþykki hvers og eins á eigin líkani.  

Að því loknu fóru seinni viðtöl fram, ýmist með Skype, á heimili, með 
símtali eða skriflegum samskiptum. Í seinna viðtali, sem að öllu jöfnu 
var styttra en hið fyrra, var greiningarlíkan viðkomandi borið undir 
þátttakendur og þeir spurðir nánar út í óljós atriði og boðið að gera 
athugasemdir. Einn þátttakandi gerði slíkt og var greiningarlíkani hans 
breitt í samræmi við óskir hans.  

Því næst voru persónuleg greiningarlíkön sameinuð í eitt 
heildargreiningarlíkan og tveir þátttakendur með djúpan skilning og 
breiða þekkingu á viðfangsefninu beðnir að staðfesta líkanið og 
meginþemu. Að lokum voru niðurstöður skrifaðar með tilvísun í orð 
þátttakenda á þann hátt að raddir allra komu fram. 

Réttmæti og áreiðanleiki 
Réttmæti felst í trúverðugleika gagna, að þau innihaldi góðar lýsingar 
eða túlkanir á mannlegri reynslu og að aðrir geti þekkt reynsluna út frá 
rannsóknarniðurstöðum. Lögð var áhersla á að ígrunda vel lýsingar á 
lífsreynslu þátttakenda, bæði í samræmi við rannsóknina sjálfa og þau 
gögn sem hún byggir á, en slíkt tryggir ytra réttmæti.  

Réttmæti (e. validity) og áreiðanleiki (e. reliability) eru háð 
aðferðafræðilegri þekkingu, færni rannsakandans, næmni hans og 
heiðarleika. Því þarf rannsakandi að vera fær um að setja eigin viðhorf 
til hliðar og túlka niðurstöður á trúverðugan hátt (Sigríður Halldórsdóttir 
og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Áreiðanleiki felst í góðum lýsingum á 
reynslu þátttakenda og að niðurstöður séu í samræmi við þá fræðasýn 
sem fyrirliggjandi er (Lincoln og Guba, 1985). Til að auka áreiðanleika 
gaf rannsakandi sér góðan tíma fyrir hvern og einn þátttakanda og 
fullvissaði sig um réttan skilning á svörum eftir því sem við átti. 
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Siðfræði 
Siðferðislegt grundvallaratriði rannsókna er að þær uppfylli siðferðis-
legar kröfur, ekki síður en aðferðafræðilegar. Einnig er mikilvægt að 
valda ekki óþarfa þjáningu, að ákvarðanir sjálfráða einstaklinga séu 
virtar og að fólki sé ekki mismunað. Þessi siðferðilegu sjónarmið setja 
rannsóknum ýmsar skorður en eftirlit með slíku er á Íslandi í höndum 
Vísindasiðanefndar (Sigurður Kristinsson, 2013). Sótt var um leyfi fyrir 
þessari rannsókn til nefndarinnar með vísan til 1.mgr. 12. gr, laga nr. 
44/2014 um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, og veitti nefndin leyfi 
sitt, nr. VSNb2019090030/03.01 (sjá viðauka D). 

Til að vernda hagsmuni þátttakenda voru meginreglur siðfræði hafðar til 
hliðsjónar. Sjálfræðisreglan leggur áherslu á sjálfræði einstaklingsins og 
því fengu þátttakendur sent kynningarbréf þar sem upplýst var um eðli 
rannsóknarinnar, tilgang og markmið. Var óskað eftir upplýstu 
samþykki þátttakenda þar sem lögð var áhersla á rétt þeirra til að hætta 
þátttöku hvenær sem þeir óskuðu. Skaðleysisreglan segir að forðast 
skuli að valda skaða og var því um nafnleynd að ræða sem og trúnað, 
auk þess sem þátttakendum var tryggð fagleg aðstoð ef upp kæmi 
vanlíðan eða tilfinningarót að viðtali loknu. Til að tryggja verndun 
persónulegra upplýsinga voru hljóðupptökur settar á lokað Onedrive 
svæði sem einungis rannsakandi hafði aðgang að. Velgjörðarreglan felur 
í sér að láta sem best af sér leiða, en rannsókn þessi leitast við að auka 
skilning á áfallareynslu unglinga. Réttlætisreglan lýtur að greiðslum 
fyrir framlag en ekki var greitt fyrir þátttöku (Sigurður Kristinsson, 
2013). Ávinningur af rannsókninni var því jafn fyrir alla, meiri og dýpri 
skilningur á áfallareynslu ungmenna.  
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Niðurstöður  
Í kaflanum er sagt frá niðurstöðum rannsóknarinnar og eftirfarandi 
rannsóknarspurningu svarað: Hver er reynsla fullorðinna einstaklinga af 
áföllum á unglingsaldri, afleiðingum þeirra og viðbrögðum 
samfélagsins í kjölfarið? Í rannsókninni lýsa níu þátttakendur, átta konur 
og einn maður, á aldrinum 19-26 ára, reynslu sinni af afleiðingum áfalla 
sem þau urðu fyrir á unglingsaldri og viðbrögðum fjölskyldu, vina og 
samfélagsins í kjölfarið. Niðurstöður eru settar fram í rituðu máli, með 
vísan í orð þátttakenda, og sem myndrænt yfirlit þar sem lýsingar 
þátttakenda eru flokkaðar í yfir-, megin- og undirþemu (sjá mynd 2).  

Yfirlit yfir þátttakendur 
Tafla 2. Yfirlit yfir þátttakendur, aldur og áföll þeirra 

 
Dulnefni Aldur Hvers konar áfall 

1 Anna 17 Nauðgun 

2 Birgitta 12-18 Alvarleg veikindi 

3 Birna 12 Alvarleg veikindi 

4 Dóra 15-16 Tilraun til nauðgunar, hópnauðgun 

5 Erna 12-18 Heimilisofbeldi, andlegt ofbeldi, erfiður 
skilnaður foreldra 

6 Hildur 12-18 Kynferðislegt ofbeldi, andlegt og líkamleg 
ofbeldi, alvarlegt bílslys 

7 Jónas 17 Líkamsárás 

8 María 12-18 Heimilisofbeldi, vitni að alvarlegri líkamsárás, 
skyndilegt andlát foreldris 

9 Sara 17 Skyndilegt andlát foreldris 

 

  



27 

Fyrirbærafræðileg lýsing 
Meginniðurstaða rannsóknarinnar er að þátttakendur upplifðu sig 
andlega brotna í kjölfar áfalla sem þeir urðu fyrir sem unglingar og þeir 
hefðu þurft faglega hjálp við að vinna úr líðan sinni. Slík hjálp var 
sjaldan boðin.  

Þátttakendur lýstu neikvæðum áhrifum áfallanna á líf þeirra, við hafi 
tekið erfiður tími þar sem brotin sjálfsmynd, þunglyndi og kvíði 
mörkuðu líðan þeirra og hegðun. Saman ýtti þetta átta þátttakendum út 
í sjálfsskaðandi hegðun sem þó var ekki meðvituð, heldur beindist 
vanlíðan þeirra einfaldlega að þeim sjálfum.  

Viðbrögð fólks í nærsamfélagi þátttakenda við áföllunum voru misjöfn. 
Sumir fengu mikinn og góðan stuðning fjölskyldu og vina, en einnig bar 
á neikvæðum athugasemdir og meðvirkni í nærsamfélaginu. Allir 
þátttakendurnir voru í námi þegar þeir urðu fyrir áföllunum, í grunnskóla 
eða ný byrjaðir í framhaldsskóla. Höfðu áföllin, ásamt viðmóti í 
skólunum, mikil áhrif á líðan þeirra, mætingu og námslega framvindu.  

Viðmót fagfólks, til dæmis í heilbrigðiskerfinu, var yfirleitt styðjandi og 
traustvekjandi, þó virtist þjónusta og athygli þar nær eingöngu beinast 
að líkamlegum afleiðingum áfallanna. Aðeins einum þátttakanda bauðst 
að hitta sálfræðing í stutta stund fyrir útskrift af sjúkrahúsi. Þroska- og 
þekkingarleysi hindraði þátttakendur í að biðja um aðstoð. Helmingur 
þátttakenda hefur í dag leitað sjálfur eftir aðstoð sálfræðinga til að vinna 
úr vanlíðan sinni, hjálp sem þeir töldu nauðsynlega, til að öðlast betri 
líðan og betra líf. 

Við greiningu viðtala við þátttakendur komu í ljós sex meginþemu og 
voru undir hverju þeirra skilgreind eitt til þrjú undirþemu (sjá mynd 2). 
Fyrsta meginþemað „Þetta var bara gríma“, lýsir hvernig þátttakendur 
reyndu að sýnast sterkir þótt brotin sjálfsmynd, þunglyndi og kvíði 
markaði líf flestra þeirra. Leiddi það til að þeir fengu útrás fyrir vanlíðan 
sína með sjálfsskaðandi hegðun. Annað meginþemað „Mamma var 
þvílíkt sjokkeruð ... og náttúrulega hágrátandi“, lýsir viðbrögðum 
nánustu fjölskyldu og vina við áfallinu. Þriðja meginþemað „Allir 
segjast standa með þér“, lýsir viðbrögðum í skólum þátttakenda og 
hvernig sumir notuðu nám eða íþróttir til að vinna á móti vanlíðan sinni 
meðan aðrir misstu tökin. Fjórða meginþemað „Það á að hlusta“ lýsir 



28 

viðbrögðum fagfólks sem að málum þátttakenda kom, allt frá góðum 
stuðningi og umhyggju yfir í áhuga- og skilningsleysi á líðan og hegðun 
þátttakenda. Fimmta meginþemað „Þau hlúðu rosalega að mér“, lýsir 
viðbrögðum í nærsamfélaginu, meðal annars góðum stuðningi en einnig 
neikvæðum athugasemdum og vinskap sem fjaraði út. Sjötta 
meginþemað „Ekki byrgja inni, fáðu hjálp“, lýsir ráðleggingum 
þátttakenda, það sé mikilvægt að tala saman og fá aðstoð til að vinna úr 
áfallinu, ekki sé heppilegt að byrgja vanlíðanina inni því vandamálið 
stækki bara.  

 
Mynd 2. Heildargreiningarlíkan yfir reynslu þátttakenda 
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„Þetta var bara gríma“ - áhrif á líðan 

Rauði þráðurinn í líðan allra þátttakenda var hve andlega brotnir þeir 
voru og hve mikið áfallið breytti lífi þeirra. Þeir reyndu þó eftir fremsta 
megni að sýnast sterkir, sem jók þó jafnvel á vanlíðan og slæmt andlegt 
ástand. 

Andlegar afleiðingar 
Einungis einn þátttakenda upplifði ekki þunglyndi eða kvíða í kjölfar 
áfalls en glímdi þó í mörg ár við brotna sjálfsmynd. Sjálfstraust annarra 
og sjálfsmynd breyttist líka, eða eins og Dóra sagði: „...sjálfsmyndin 
brotnaði alveg í þúsund mola“. Jónas hafði svipaða sögu að segja: 
„...sjálfsmyndin var bara í fokki sko“ og Birna lýsti líðan sinni: 

Ég var með sítt hár, flott og ánægð með mig, og svo kem ég eins 
og bjúga til baka, öll þrútin og á sterum … ég talaði rosalega 
neikvætt um mig í mjög langan tíma, sérstaklega um líkama minn 
... það var bara allt ljótt við mig.  

Brotin sjálfsmynd og andlega vanlíðan voru samofin því að hugsa og 
tala neikvætt um sjálfan sig, sem reif sjálfsmyndina enn meira niður. 
Átta þátttakendur festust tímabundið í slíkum vítahring og viðurkenndi 
Erna að ómeðvitað hafi hún talað niður til sín og lýsti sjálfsmyndinni 
svona: „...rosalega brengluð ... ég var rosalega niðurdrepandi í rauninni 
við sjálfa mig“. María var mjög grimm við sjálfa sig eftir að faðir hennar 
lést: „...djöfull ertu fokking leiðinleg, ömurleg dóttir“ var lýsandi fyrir 
hugsanir hennar og hún sökk í þunglyndi.  

Þunglyndi var áberandi í frásögnum átta þátttakenda, sem takmarkaði 
lífsgæði þeirra verulega. Áttu þeir það sameiginlegt að byrgja líðanina 
inni því þeir upplifðu sig eina og bjargalausa. Birgitta taldi sig þó geta 
lagað þunglyndið án hjálpar, svipað og Jónas sem fannst pirrandi þegar 
einhver minntist á sálfræðiaðstoð. Hann var eini þátttakandinn sem fékk 
slíkar ábendingar, en hann hunsaði þær því hann taldi sig ekki þurfa 
neina aðstoð. Þunglyndi Jónasar jókst hins vegar og hann sökk hægt og 
bítandi lengra og lengra niður, eins og hinir þátttakendurnir. 

Flestir þátttakenda lýstu dæmigerðum þunglyndiseinkennum, þeir fundu 
einungis neikvæðar tilfinningar, svefnmynstur raskaðist og þeir sáu 
engan tilgang með lífinu á einhverjum tímapunkti. Einnig komu 
frásagnir af markvissri félagslegri einangrun, til dæmis að hanga inni í 
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herbergi allan daginn, fara ekki út úr húsi og eiga ekki frumkvæðið að 
samskiptum. Jónas orðaði það svo að þegar félagarnir komu í heimsókn, 
þá hafi hann ekki rifið sig á lappir fyrr en mamma hans ýtti við honum.  

Sex þátttakendur upplifðu líka kvíða, Dóra varð mjög kvíðin eins og hún 
lýsti:  

Ég gat ekki svarað ókunnugum númerum ef það var ekki seifað í 
símann minn, þá var ég alveg í svona hræðslu. Ég fór alveg fyrst 
á ja.is til að sjá hver það væri og svo gat ég svarað.  

Birna, sem enn í dag glímir við kvíða, upplifði hræðslu og kvíða 
samhliða aukaverkunum lyfja: „...því stundum sá ég ekki neitt eða var 
endalaust að missa andann” og endaði hræðslan stundum í ofsakvíða. 
Hjá Önnu var kvíðinn sérlega slæmur fyrst eftir áfallið, hún læsti sig inni 
í herbergi af ótta við að hann myndi koma inn til hennar. Kvíðinn tengist 
í dag mest staðnum þar sem atvikið átti sér stað og þá komi alltaf upp 
hræðslan við að rekast á hann.  

Þær Hildur, Erna og María glímdu einnig við kvíða eftir ítrekuð áföll og 
gera enn: „...þetta var bara áfall eftir áfall, bara endalaust“ útskýrði 
María. Kvíðaköst hennar komu fram sem líkamleg einkenni því María 
upplifði mikla verki og hefur hún vaknað lömuð af sársauka. Kvíðinn 
hafði alvarleg líkamleg áhrif á Hildi því hún fékk kvíðakast eftir 
bílslysið á slysstað með afleiðingum sem hún lýsti: „...ég dó þarna í 
kannski 30 sekúndur ... hjartað mitt hætti bara að slá ...og þeir þurftu að 
hnoða mig einu sinni, þá kom ég aftur“. Hún hefur misst vinnu vegna 
kvíðakasta. 

Þátttakendurnir eiga það sameiginlegt, að hafa falið vanlíðan sína og 
brotna sjálfsmynd, meðal annars í þeim tilgangi að lifa af. Þannig rifjaði 
Hildur upp: „...þessi sterka gríma, hún hélt mér uppi sko“ og Jónas sér 
grímuna á sambærilegan hátt: „...gríman var að vera sterkur”. Líðan 
Söru var sambærileg: „...því þegar tómleikinn kom eftir jarðaförina setti 
ég bara alltaf upp grímu, var í rauninni bara glöð ... fór bara svolítið á 
hnefanum og bara feikaði þetta einhvern veginn“. Þannig spilaði hún sig 
eðlilega og glaða til að fela sorg sína, ferli sem tók 4-5 ár. Á þeim tíma 
reyndi hún að vinna sjálf úr vanlíðan sinni með því að fara ein út að 
keyra, gráta og hlusta á lög: „...það var mín leið í rauninni, að losa ... 
sem var kannski ekki endilega sniðug leið þegar ég hugsa það núna, ég 
hefði alveg þurft aðstoðina“. 
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Gríman var þó ekki alltaf bara til að lifa af, Birgitta setti upp grímu því 
hún vildi ekki valda öðrum vonbrigðum: „...ég setti mig í þann karakter 
að ég þyrfti alltaf að standa mig vel ... því ef ég myndi fara að gera 
eitthvað öðru vísi þá myndi fólk halda að eitthvað hafi komið fyrir“. 
Haldin fullkomnunaráráttu tókst henni að fela vanlíðan sína og viðhalda 
ímynd duglegu og metnaðarfullu stúlkunnar, ímynd sem hún hafði lagt 
hart að sér að byggja upp.  

Sjálfsskaðandi hegðun 
Barátta átta þátttakenda endaði í ýmis konar sjálfsskaðandi hegðun, sem 
leiddi suma þeirra alveg á botninn, áður en þeir áttuðu sig sjálfir á að 
þeir þyrftu á faglegri aðstoð að halda. Líðan Önnu var orðin mjög slæm 
þremur mánuðum eftir áfallið:  

Mér fannst bara ekki vera neinn tilgangur lífsins og … var alltaf 
að hugsa hver er tilgangurinn með þessu lífi … þegar ég lít til baka 
að þetta hafi ekki endilega verið að ég hafi viljað klára þetta heldur 
meira að ég hafi verið að kalla á hjálp.  

 
Anna reyndi sjálfsvíg og var í kjölfarið lögð inn á geðdeild. Að hennar 
mati var það ákveðin leið til að refsa sjálfri sér, meðan eigin refsing 
Birnu var að rífa sjálfa sig niður, bæði í hugsunum og tali. Jónas fór 
sömu leið og Anna : „...og eitt kvöldið hugsaði ég ...æ klárum þetta bara, 
fór og sótti mér hníf, ég ætlaði bara að gera þetta ... en sem betur fer var 
mamma vakandi“. Hún, ásamt stjúpa hans, stoppuðu hann af: „...það var 
í rauninni þá sem ég áttaði mig á því, ókei, ég þarf einhverja hjálp því 
það er ekki eðlilegt að 17 ára unglingur vilji bara offa sig“. Í framhaldinu 
fékk hann aðstoð:  

Sálfræðingurinn sagði að þetta er eins og að keyra bíl í gegnum 
göng, göngin eru dimm og það eru kannski einhverjar holur í 
veginum og svona, en á endanum kemur þú alltaf út úr göngunum 
og þá ertu kominn í ljósið. Og ég tileinkaði mér það bara dálítið 
mikið og ákvað bara að koma betri úr þessu en ég var. 

Sjálfsskaðandi hegðun Hildar var blanda af sjálfseyðingu og tilraun til 
að vernda sjálfa sig eins og hún sagði: „...drullu sama um sjálfa mig, 
engin sjálfsvirðing“. Hún spilaði sig sem player gagnvart strákum, 
reyndi að púsla sjálfsmyndinni saman og um leið að passa að enginn 
myndi særa hana. Þetta gekk þó ekki vel og 16 ára reyndi hún í fyrsta 
skipti að svipta sig lífi. Hildur hefur síðan þá ítrekað reynt sjálfsvíg og 
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m.a. hefur eldri bróðir hennar stoppað hana af. Hún hefur fengið aðstoð 
af og til og bíður nú eftir frekari meðferð hjá fagfólki.  

Dóra fór aðra leið í sjálfsrefsingu:  
Ég skar mig á höndunum og svo … fór ég að reykja meira gras og 
drekka bara meira og … meira, meira, meira og ég var hugsa ég, 
bara meira að deyfa sko … líka að refsa mér svolítið með því.  

Dóra sagðist hafa hætt að skera sig fljótlega og fór að fylla upp í 
tómarúmið með kannabis. Hún hefur ekki fengið sálfræðiaðstoð ennþá, 
henni finnst erfitt að ræða áfallið: „...hugsanlega stoppar frestunarárátta 
mig af, innst inni er ég ekki búin að laga og þetta eru hlutir sem ég þarf 
að ganga í“.  

Birgitta fór aðra leið við að refsa sér, með átröskun sem henni tókst 
auðveldlega að fela. Þegar hún loks sagði frá var hún komin með nóg og 
viðurkenndi fúslega að átröskunin hafi, auk námsins, verið það eina sem 
hún hafði stjórn á í lífinu og hélt það henni uppi. Birgitta sagðist muna 
að hafa verið sama um sjálfa sig og því ekki reynt að hlífa sér. Birgitta 
hefur í dag fengið faglega aðstoð vegna átröskunarinnar, sem um leið 
hefur hjálpað henni að takast á við þunglyndið.  

María fór að stunda peningaspil á netinu sem þróaðist í spilafíkn. Sagði 
hún spilafíknina mest sjálfsskaðandi hegðun sem hún hef gert sér og 
viðurkenndi að hafa eytt miklum peningum í fíknina. Einnig rifjaði hún 
upp að hafa svelt sig: „...ég fór bara í svona öfgar stundum ... ég veit 
ekki, mér leið bara ekki vel“. María er í dag edrú og hefur hætt að svelta 
sig. Hún reyndi að fá aðstoð sálfræðings og sá sem hentaði best, var 
barnasálfræðingur. Þar sem hún er orðin 18 ára fær hún ekki að tala við 
hann lengur, þrátt fyrir að hana langi að halda andlegri vinnu áfram.  

Sjálfsskaði Ernu er enn ein birtingarmyndin, hún samþykkti mikið af 
slæmri hegðun því hún áttaði sig ekki á hvað var eðlilegt og að hún ætti 
betra skilið: „... fyrsta sambandið mitt var ofbeldissamband ... sem ég tel 
alveg vera afleiðingar af þessu öllu“. Í leit að væntumþykju urðu 
sambönd hennar mörg: „...mín leið til að deyfa líðanina í staðinn fyrir 
að aðrir dópa eða eitthvað”. Um tíma upplifið Erna tilfinninguna að 
langa ekki að vera til. Hún skipulagði samt ekki sjálfsvíg þó hún 
viðurkenndi að tilfinningin hafi verið sterk á þeim tímapunkti. Erna 
hefur ekki sótt sér sálfræðiaðstoð þrátt fyrir að langa til þess, því 
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kostnaðurinn er of mikill. Hún stefnir þó á að fá aðstoð því hún segist 
ekki geta unnið sig í gegnum þetta ein. 

„Mamma var þvílíkt sjokkeruð … og náttúrulega hágrátandi”  

Áföllin voru foreldrum flestra þátttakenda erfið og sýndu þau mikil 
tilfinningaleg viðbrögð að sögn þátttakenda. Góður stuðningur fylgdi 
yfirleitt í kjölfarið, en lítið eða ekkert var þó rætt um áföllin sjálf, rétt 
eins og allt væri liðið hjá.  

Foreldrar og nánasta fjölskylda 
Sex þátttakendur lýstu mjög sterkum tilfinningalegum viðbrögðum 
foreldra sinna. Reiði og undrun voru einkennandi auk þess sem mikið 
var grátið. Átti það sérstaklega við um mæður þeirra, sem 
endurspegluðust í orðum Jónasar sem varð fyrir alvarlegri líkamsárás: 
„...mamma var þvílíkt sjokkeruð … og náttúrulega hágrátandi”. Birgitta 
sem lenti í alvarlegum veikindum, og Anna, sem varð fyrir nauðgun, 
sögðu báðar að mæður þeirra hafi verið leiðar. Anna bætti við: 
„...mamma var bara kannski sár út af því að þetta skyldi gerast”. Sara, 
sem missti föður sinn skyndilega, upplifði mikla reiði móður sinnar, því 
faðir hennar hafði verið hjá lækni viku áður en hann lést.  

Þrátt fyrir erfiðar tilfinningar fengu þátttakendur stuðning foreldra sinna 
fyrst eftir áföllin og Birgitta lýsti fjölskyldunni sinni svo: „...það var 
fundin lausn á öllu ... og það var ekkert vandamál ... mér finnst það vera 
mikilvægast”. Einnig fengu þátttakendur almennt góðan stuðning þeirra 
systkina sinna sem orðin voru nægilega gömul til að skilja áföllin og 
alvarleika þeirra. Átti það sérstaklega við um systkini Önnu, sem 
reyndust henni vel í ferlinu sem á eftir kom. Einnig var þáverandi 
kærasti Birgittu mikilvægur stuðningur: „...hann kom mér í gegnum 
þetta allt saman, hann var svona minn númer eitt stuðnings”. Auk þess 
fengu þau stuðning frá nánustu fjölskyldu, þeim sem vissu af áföllunum. 
Söru fannst hún til að mynda fá mikinn stuðningur frá systkinum 
foreldra hennar: „...það að hitta systkini hans og vera bara saman, það 
hjálpaði rosalega mikið”.  

Allir þátttakendur eiga það sameiginlegt að áföllin sjálf voru lítið eða 
jafnvel ekkert rædd, óháð því hvort stuðningur var fyrir hendi eða ekki. 
Alvarlegar afleiðingar á borð við sjálfsvígstilraunir voru einnig lítið eða 
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ekkert ræddar og ástæðan fyrir því var að mati sumra þátttakenda að 
óþægilegt var að ræða smáatriði og líðan við foreldra sína. Erna upplifði 
ítrekuð áföll, hún var þó dugleg að ræða áföllin við mömmu sína meðan 
Sara gerði lítið af því, af hræðslu við að umræðan myndi auka vanlíðan 
móður hennar. Upplifun Önnu var: „...þetta fjarar bara svolítið út og 
maður gleymist” og Birna sagði: „...við vorum ekkert mikið að tala um 
þetta, eins og þetta væri bara búið, en þetta er alltaf í mér”. 

Öfgakennd hegðun foreldra 
Ekki voru allir foreldrar færir um að veita stuðning auk þess sem erfiðar 
tilfinningar ýttu hluta foreldranna í öfgakennda hegðun. Af þeim sex 
sem upplifðu stuðning foreldra sinna, lýstu þrjár stúlkur ofverndun: 
„...fjölskyldan bara passaði upp á mig, að ég væri andlega stabil” sagði 
Anna. Dóra sagði að fjölskyldan hefði óttast að hún myndi gera sér 
eitthvað eftir áfallið og fyrstu þrjá dagana á eftir var setið yfir henni. 
Birna nefndi sérstaklega móður sína: „...ég mátti ekki stíga út úr húsinu 
... margir svona litlir hlutir … hún hefur slakað á eftir sem tíminn líður”.  

Hvorki Erna né María upplifðu stuðning frá foreldrum sínum því 
uppeldisaðstæður voru hluti af áföllum þeirra. Mæður þeirra beggja 
bjuggu við heimilisofbeldi af hálfu maka, auk þess sem Erna varð fyrir 
andlegu ofbeldi af hálfu föður síns eftir að hann fór í neyslu. Í dag hefur 
Erna skilning á aðstæðum móður sinnar í ofbeldissambandi og kennir 
henni ekki um: „...af öllum fullorðnum í öllum þessu sem gerðist, var 
mamma best”. Frásögn Maríu var sambærileg því faðir hennar var í 
óreglu þar til hann lést og móðir hennar fór í meðferð þegar María var 
barn og hefur verið edrú síðan. Samskipti við fjölskyldur þeirra voru 
engin og því engan stuðning að hafa, ekkert fólk var í kringum þau. Erna 
sagði frá sinni hlið: „...það var enginn til að styðja við hana eða mig eða 
börnin”. Báðar fóru í það hlutverk að vernda og sinna yngri systkinum. 
Ernu fannst hún þurfa að vera sterk fyrir þau og María gekk yngri bróður 
að einhverju leyti í móðurstað til að passa að hann hefði það gott. 

Hildur fékk hvorki stuðning forelda né eldri bróður, því hann beitti hana 
tvívegis kynferðislegu ofbeldi tvívegis auk þess sem móðir hennar beitti 
hana bæði andlegu og líkamlegu ofbeldi. Hún fékk ekki heldur stuðning 
foreldra sinna þegar hún, á fyrsta ári í framhaldsskóla, lenti á spítala eftir 
sjálfsvígstilraun: „...það var hringt í foreldra mína og þau áttu að koma 
og sækja mig á spítalann”. Foreldrar hennar komu ekki að sækja hana, 
sagði hún frá döprum rómi. Faðir hennar kom þó á spítalann þegar hún 
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slasaðist alvarlega í bílslysi 17 ára gömul: „...ég man bara að hann var 
frekar hissa og svolítið frosinn”. Foreldrar hennar hlúðu þó að einhverju 
leyti að henni í bataferlinu, skiptust meðal annars á að vera hjá henni á 
spítalanum. Upplifun Hildar var að foreldrar hennar vernduðu hana en 
studdu ekki. Hún átti þó bakland í öðrum eldri bróður, sem staðið hefur 
með henni og er sá eini í fjölskyldunni sem spyr reglulega um líðan 
hennar.  

„Allir segjast standa með þér“ - skóli og íþróttir  

Þátttakendur voru allir í námi þegar þeir urðu fyrir áföllum og þar af 
leiðandi í daglegum samskiptum við starfsfólk skóla og samnemendur. 
Þrátt fyrir að kunnugt væri um áföll þeirra, var stuðningur sjaldan í boði 
og skilningur á líðan þeirra takmarkaður.  

Jákvæð viðbrögð 
Sara og Jónas voru í framhaldsskóla þegar þau lentu í sínum áföllum og 
fengu bæði stuðning og skilning frá viðkomandi skólayfirvöldum. Sara 
fékk tveggja vikna leyfi og Jónas, sem ekki mætti í skóla að læknisráði, 
fékk frjálsa mætingu fyrst um sinn. Bæði fengu rýmri skilafrest á 
verkefnum og Jónas fékk að vera í fjarnámi heiman frá sér. Þrátt fyrir 
það gekk honum ekki vel, metnaðurinn dvínaði og hann þróaði með sér 
ákveðna frestunaráráttu. Söru tókst hins vegar að halda sínu striki og 
gekk vel.  

Hildur varð fyrir einelti í grunnskóla með þeim afleiðingum að hún 
skipti um skóla. Í nýja skólanum, sem var í sama bæjarfélagi, var tekið 
á eineltinu. Þar var búinn til vinahópur fyrir hana og passað vel upp á 
félagslegar tengingar auk þess sem ekkert umburðarlyndi var fyrir 
ofbeldinu sem hún varð fyrir heima. Þegar ljóst var, eftir fund hjá 
skólastjóra, að ekki voru trúverðugar útskýringar á sjáanlegum áverkum 
á Hildi, voru aðstæður hennar tilkynntar til barnaverndarnefndar sem 
greip inn í tímabundið: „...það var góð tilfinning að einhver vildi hjálpa” 
rifjaði Hildur upp.  

Neikvæð viðbrögð 
Flestir þátttakendur sögðu að skólayfirvöld hefðu brugðist að þeirra 
mati. Einungis Önnu, sem var í sama framhaldsskóla og gerandinn í 
hennar áfalli, var boðin aðstoð skólasálfræðings. Eftir áfallið fór hún 
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ásamt bróður sínum og útskýrði aðstæður sínar fyrir brautarstjóra. Sá 
vissi ekki hvað gera skyldi og vísaði málinu til skólasálfræðings „...hann 
hafði samband kannski átta mánuðum seinna þegar ég var nota bene 
löngu hætt í skólanum”. Upplifun Önnu var því að skólanum væri alveg 
sama um hana og hún hætti. Þegar hún hugðist halda námi áfram í sama 
skóla nokkru síðar, fékk hún synjun á skólavist og hætti námi. Hún tók 
þó nýverið upp þráðinn í nýjum skóla þar sem hún mætti miklum 
skilningi og fékk góðan stuðning.  

Aðgerðaleysi skólayfirvalda olli Maríu vonbrigðum, hún var oft svöng 
í skólanum, nestislaus og borðaði sjaldan í mötuneytinu. Hún sagði að 
mögulega hafi skólinn ekki vitað um aðstæður hennar: „...það spurði 
enginn og … ég var ekkert að fara að væla í kennaranum, má ég fá mat? 
Það gauluðu bara garnirnar“.  

Birna var í grunnskóla þar sem hún varð fyrir einelti og hafði fengið 
hjálp námsráðgjafa vegna þessa. Þegar veikindin hófust upplifði hún 
pirring meðal kennarar og nemenda sem síðan breyttist í sjokk þegar 
alvarleikinn kom í ljós. Eineltið hætti, en þó bara rétt á meðan: „...það 
komu allir með gjafir og svona, bara ógeðslega næs og svo bara, í 
alvörunni, mér fannst það frekar sjittí move”. Þegar Birna kom til baka 
í skólann var aðstoð námsráðgjafa eða sálfræðings ekki í boði heldur 
fékk hún stuðningsfulltrúa:  

Þegar ég kom til baka var búið að uppgreida allt bara, erfiðari 
stærðfræði … og ég kom bara án þess að vera búin að læra neitt 
… mér líður eins og sálfræðingar í skólum séu bara sérfræðingar 
í einelti og hvernig á að leysa úr málunum en kannski ekki svona 
rosalega djúpt … örugglega mest með einelti og drama …. þeir 
vita örugglega ekki hvernig þeir eiga að tala eða hvernig þeir eiga 
að byrja. 

Ástundun í skóla og íþróttum 
Þátttakendunum gekk öllum ágætlega í námi fyrir áföllin og var 
ástundun góð. Eftir áföllin misstu þeir mikið úr og því breyttist 
námsárangur flestra þeirra mikið, með þeim afleiðingum að einhverjir 
þurftu að hægja á sér í námi í þeim tilgangi að ná tilætluðum árangri. 
Aðgerðaleysi skólayfirvalda ásamt vanlíðan sex þátttakenda varð til 
þess að þeir áttu erfitt með mætingu og námslega framvindu meðan hinir 
nýttu námið til að halda sér á floti andlega. Sama má segja um 
íþróttaiðkun, sem gerbreyttist í kjölfar áfallanna.  
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Þrátt fyrir neikvæðar breytingar á mætingu og árangri gripu 
skólayfirvöld ekki sérstaklega inn í, eins og í tilfelli Dóru sem mætti 
ekki í einhverja daga eftir áfallið: „...það var ekki kannski einhver að 
pæla í því hvort ég missti viku eða 10 daga úr skóla”. Hún hætti að 
lokum í skólanum.  

Hildur hafði upplifað ítrekuð áföll í grunnskóla. Á öðru ári í 
menntaskóla varð hún fyrir nýju áfalli, bílslysi þar sem hún slasaðist 
alvarlega. Áverkar hennar ásamt vanlíðan urðu til þess að hún mætti lítið 
í skólann, gat ekki haldið námslegri framvindu og flosnaði því fljótlega 
upp úr námi.  

Birgitta og María voru fyrir áföllin vel meðvitaðar um námslegan styrk 
sinn og námið varð á eftir eitthvað sem þær nýttu sér á jákvæðan hátt, 
eins og Birgitta sagði: „...ég var vön að vera titluð sem rosa dugleg … 
metnaðarfull og gera allt rosalega vel, ég setti mig bara í þann karakter”. 
Horft til baka er María stolt af sjálfri sér því: „...heimilisaðstæður voru 
ömurlegar en ég ýtti mér upp hérna”.  

Fyrir áföllin æfðu Hildur, Jónas og Birgitta íþróttir af kappi. Jónasi gekk 
mjög vel: „...var í topp formi ... og með sjálfstraustið. En svo kemur 
þetta bakslag og maður er kominn á byrjunarreit“. Félagar hans og 
þjálfari voru duglegir að hvetja hann áfram, og þegar líkamleg heilsa 
leyfði, mætti hann aftur á æfingar. Líkaminn var þó ekki tilbúinn og 
ítrekuð meiðsli komu í veg fyrir frekari frama innan íþróttarinnar. Þá 
hafði metnaðurinn einnig minnkað og Jónas hætti því að æfa og beindi 
áhuga sínum á annað svið íþrótta.  

Hildur gat ekki stundað íþrótt sína eftir slysið, hún varð að að hætta og 
sagði slysið hafa eyðilagt líf sitt. Birgittu gekk einnig vel þrátt fyrir að 
hafa í rauninni aldrei æft án þess að finna til. Hún fór síðar í aðgerðir 
sem gerðu henni kleift að æfa aftur og þjálfararnir kepptust við að hrósa 
henni:  

Það hafði enginn trú á því að ég myndi keppa aftur … þetta fólk 
var ekki með mér þegar allt var skelfilegt ... trúði ekki að ég myndi 
koma aftur … það segjast allir standa við bakið á þér þangað til 
þau gera það ekki.  
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„Það á að hlusta“ - viðbrögð fagkerfa  

Fagfólk ýmissa stofnana kom að málum allra þátttakenda í kjölfar áfalla 
þeirra og virtist viðmót og þjónusta hvorki vera samræmd né í takt við 
þarfir unglinga í kjölfar alvarlegra atburða. 

Lögreglan og dómskerfi 
Lögregla rannsakaði áföll fimm þátttakenda og voru vinnubrögð hennar 
sérkennileg í sumum tilfellum. Skýrslutaka yfir Hildi til dæmis fór fram 
símleiðis og pabbi Maríu fékk að fara til baka á gistiheimili til barna 
sinna, eftir að hafa verið staðinn að akstri undir áhrifum áfengis meðan 
börnin voru eftirlitslaus uppi á herbergi.  

Mál Jónasar var sjálfkært af lögreglu, hann þurfti því ekki að taka 
ákvörðunina sjálfur. Hann minntist þess ekki að fulltrúi barnaverndar 
hafi verið viðstaddur skýrslutöku yfir honum, heldur var stjúpi hans þar 
og andrúmsloftið afslappað. Málið fór áfram og fyrir dóm. 

Anna og Dóra þurftu sjálfar að kæra. Í máli Dóru var fulltrúi 
barnaverndar viðstaddur skýrslutöku: „...ég hefði frekar viljað hafa 
mömmu heldur en einhverja ókunnuga konu … ég fór inn í herbergi, ný 
brotin, með fólki sem ég þekkti ekki neitt”. Dóra bætti við að 
lögregluþjónninn hafi verið hlutlaus, hvorki styðjandi né ýtt á hana. Sá 
sem kom á sjúkrahúsið um nóttina eftir áfallið hafi hins vegar talað við 
hana í rólegheitum og sýnt mikinn stuðning. Anna upplifði viðmót 
lögreglu einnig hlutlaust, nema þegar kom að skýrslutökunni. Henni 
hafði verið úthlutað réttargæslumanni, sem mætti ekki og sat hún því ein 
andspænis agressívum lögreglumanni eins og hún orðaði það. Mál bæði 
Dóru og Önnu voru felld niður, sem Önnu fannst bæði ömurlegt og 
ósanngjarnt.  

Heilbrigðiskerfið 
Starfsfólk heilbrigðiskerfisins kom að málum allra þátttakenda á einn 
eða annan hátt og sögðu þeir að viðmót starfsfólks hafi almennt verið 
gott, styðjandi og traustvekjandi. Vel var hugað að líkamlegum áverkum 
en einungis Hildi var boðið að hitta sálfræðing áður en hún var útskrifuð 
af spítala eftir bílslysið. Var viðtalið örstutt sagði Hildur, það skilaði 
engum árangri og eftirfylgni var engin. Hún lýsir viðtalinu með 
kaldhæðnistón og auðheyrt er að hún er enn ósátt:  
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Ég fór til hennar og hún hjálpaði bara ekki neitt … þetta var 
beisiklí, ég kom inn, hún spurði mig út í hvernig slysið var, ég 
sagði henni það … svo bara svona, hún sagði eiginlega, ef við 
setjum þetta í stutta setningu, settu þetta bara aftast í hugann, taktu 
þessa minningu og settu hana aftast. Það er það sem kom út úr 
þessu.  

Reynsla tveggja þátttakenda af samskiptum við lækna voru ekki góð. 
Birna situr uppi með reiði eftir að læknir hennar sagði veikindi hennar 
vera bara eðlilega vaxtaverki: „...hann sendi mig bara heim með krem ... 
læknar eiga að hlusta” sagði hún. Sara var reið við lækni föður síns, sat 
eftir með spurningar sem erfitt var að svara: „...af hverju gat læknirinn 
ekki bara tekið hann strax í rannsóknir, af hverju að láta hann bíða?”.  

Félagsþjónustan 
Félagsráðgjafar komu að málum Hildar og Maríu í kjölfar þess að 
tilkynnt var um aðstæður þeirra. Voru báðar ánægðar með þá og sögðu 
að þeir hafi reynst þeim vel. Í framhaldi af skoðun á aðstæðum voru 
báðar fjarlægðar af heimilum sínum og færðar til dvalar á vistheimilum. 
Þar leið þeim vel, umhyggja og stuðningur var mikill og auðfinnanlegur 
því starfsfólkið voru: „...góðar, eldri konur, eins og mamma okkar“ 
sagði María. Hildur dvaldi einungis í stuttan tíma á vistheimili og fór 
aftur heim eftir að móðir hennar hafði leitað sér hjálpar, sem Hildur 
þakkar félagsráðgjafanum: „...félagsráðgjafinn lét mömmu mína heyra 
að svona gerir maður ekki … þetta var í eina skiptið sem haldið var utan 
um mig”.  

María og bróðir hennar fóru af vistheimilinu í fóstur til frænku sinnar, 
þar sem þau dvöldu um nokkurra mánaða skeið og leið vel: „...þetta var 
bara það besta sem fyrir okkur hefur komið … við fengum að upplifa 
svona eðlilegt fjölskyldulíf”. Þegar móðir þeirra, sem verið hafði í 
óreglu og tilkynnt sjálf um aðstæður barnanna, hafði lokið meðferð fóru 
þau heim aftur. Aðstæður heima fyrir höfðu þó lítið batnað því móðir 
þeirra, sem enn í dag er edrú, kynntist óreglumanni í meðferðinni og fór 
að búa með honum. Þrátt fyrir það gaf barnavernd leyfi sitt og systkinin 
þurftu að fara til baka úr aðstæðum þar sem þeim leið vel. Ákvörðunina 
skildi María ekki: „... af hverju máttum við ekki bara vera þarna ... mig 
langaði ekki heim … ég var bara einhver krakki og þetta var minn 
raunveruleiki”.  
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„Þau hlúðu rosalega að mér“ - viðbrögð samfélagsins  

Almennt upplifðu þátttakendur skilning og samúð í kringum sig. 
Meðvirkni einkenndi þó viðbrögð í nokkrum tilfellum, meðal annars 
sem stuðningur við gerendur og hræðsla við að tilkynna aðstæður til 
barnaverndar.  

Samskipti við vini 
Traustir vinir voru einkennandi, sem og stuðningur frá þeim, sem haldist 
hefur til dagsins í dag. Vinkonur Dóru og Hildar voru undantekningar. 
Dóra hafði verið með vinkonu sinni að skemmta sér og vinkonan skildi 
hana eftir.  Næsta sem gerist er áfallið sjálft sem þær ræddu aldrei: 
„...þetta bara fjaraði út en ég veit að það er ekkert betra, við hefðum átt 
að ræða þetta” sagði Dóra. Hildur lýsti sömu hegðun hjá vinkonu sinni. 
Sú ók þegar bílslysið átti sér stað og var slysið aldrei rætt. Í framhaldinu 
var Hildur útilokuð frá vinahópnum og upplifun hennar var að: „...hún 
köttaði bara á mig … og tók þá til sín”. 

Það reyndist sumum þátttakendum erfitt að segja vinum sínum frá 
áföllunum, Birgitta faldi vanlíðan sína vel og fannst henni erfiðara að 
segja gömlum vinu frá heldur en nýjum. Vinirnir tóku líðan hennar hins 
vegar vel og styðja hana enn í dag. Þannig gátu bæði hún og Birna rætt 
líðan sína við vinkonur, jafnvel sagt að illa lægi á þeim og að dagurinn 
í dag væri ekki þeirra dagur. Dóra á einnig góða vinkonu sem hún hefur 
getað rætt við um sjálft áfallið og vinahópur Söru frá því í æsku var 
duglegar að tékka á henni og vera hjá henni: „...þær voru alltaf til staðar 
ef eitthvað gerðist og ef ég talaði um þetta”.  

Vinir Ernu, Hildar og Maríu vissu þó ekki allt sem á gekk og höfðu því 
ekki nægilegan skilning á líðan þeirra og urðu jafnvel upp úr því vinaslit. 
Erna rifjaði upp þegar hún reyndi að tala við vinkonu sína um áföllin og 
líðan sína:  

Hún vissi ekkert hvað var í gangi … að heyra hversu eðlilegt 
hennar sumar var ... mér langaði ekkert að tala um það, ég var bara 
of upptekin í rauninni að halda mér saman í andlitinu til þess að 
geta, geta þú veist, verið náin með henni lengur og þar dó 
vinskapurinn ... ég kom til hennar löngu seinna og sagði henni 
hvað hafði gerst, þá skildi hún þetta ekki ennþá.  
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Vanlíðan Maríu í bland við skilningsleysi vinkvenna hafði heldur ekki 
góðar afleiðingar:  

Ég nefndi við vinkonur mínar, þið hefðuð alveg mátt tékka meira 
á mér sko. Og draga mig eitthvað, ef ég segi nei ég vil ekki koma 
þá er það af því að mér líður illa skiluru, þið verðið að draga mig, 
draga það út úr mér, það er það sem ég vil en ég vil bara ekki segja, 
bara bahhh … ég eiginlega missti vinkonur mínar bara út af bara 
vanlíðan, bara einangraðist því að skilningsleysið var algert sko.  

Samfélagslegt viðmót  
Tveir þátttakenda upplifðu stuðning í nærsamfélagi sínu en aðrir 
upplifðu aftur á móti yfirgnæfandi neikvætt viðmót, skaðlegt umtal og 
athugasemdir, í bland við skort á stuðningi og skilningi á líðan og heilsu. 
Samfélagið í heild sinni umvafði Söru, aðstoð kom úr öllum áttum og 
hún fann fyrir mikilli samkennd. Einnig sagði Sara að presturinn þar sem 
fjölskyldan býr hafi verið þeim mikill stuðningur, hann hafi komið 
reglulega í heimsókn og athugað með þau. Jónas upplifði það sama í 
sinni heimabyggð, allir voru almennilegir við hann og sýndu honum 
mikinn stuðning. 

María rifjaði upp dagana eftir jarðaförina: „...þegar allt er búið þá kemur 
tómarúmið, þá er ekkert sem bíður þín og þá er enginn að tala við þig 
eða hitta þig”. Hún sagði fáa hafa talað við hana beint, þó hafi einn 
maður komið: „...ég man alltaf, það var svo fallegt … hann kom upp að 
mér og tók í höndina á mér og sagði ég samhryggist, ég gleymi því 
aldrei”.  

Anna fékk að heyra neikvæðar athugasemdir frá bæði vinum gerandans 
og ókunnugu fólki, hún væri drusla sem hefði átt nauðgunina skilið. 
Athugasemdirnar fékk hún sendar í gegnum samfélagsmiðla og beint í 
andlitið eins og hún orðaði það. Sagði Anna þær hafa brotið sig niður 
enda var hún bara 17 ára unglingur á þeim tíma. Anna sagði „...ég veit í 
dag að þetta var ekki mér að kenna … ef það var ekki ég þá hefði það 
bara verið einhver önnur”. Hún upplifði flóknar tilfinningar, 
sektarkennd og skömm því hún taldi ólíklegt að fólkið hefði rangt fyrir 
sér. Dóra upplifði einnig skömm, því fyrst trúði hún að ef hún hefði ekki 
verið á djamminu þá hefði þetta ekki gerst. Í dag veit hún hins vegar að 
þetta var ekki henni að kenna.  
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Jónas varð einnig var við neikvæðar athugasemdir frá einstaklingum úr 
sama bæjarfélagi og gerandinn kom frá. Þrátt fyrir að athugasemdirnar 
hafi farið dálítið í taugarnar á honum, tókst honum að útiloka þær. Birna 
hafði svipaða sögu að segja um viðbrögð annarra, það hafi verið 
óþægilegt að fara í líkamsrækt eða sund því hún gat ekki falið afleiðingar 
veikindanna. Hún upplifði aðra horfa á sig og pískra. en hennar ósk er 
að kynnast nýju fólki eins og venjuleg manneskja. Birna sagði stráka oft 
bakka út úr samskiptum og reynir hún því oft að kynnast fólki í gegnum 
samskiptamiðla því: „...ef þeir þekkja mig sem manneskju þá er erfiðara 
að bakka”.  

Hegðun annarra foreldra 
Foreldrar vina gegndu lykilhlutverki í lífi þriggja þátttakenda og voru 
sérstaklega nefndir sem bæði dýrmætur stuðningur og skjól gegn 
ofbeldi. Fyrsti maður sem Jónas heyrði í við komuna á spítalann var 
faðir vinar hans, sem staddur var í Reykjavík og flýtt sér til að vera til 
taks þegar komið var þangað með Jónas. Hann sagði það hafa verið 
mikinn létti að heyra rödd sem hann þekkti og það hafi huggað hann 
mikið, sérstaklega í ljósi þess að foreldrar hans voru langt í burtu.  

Eins minntist Hildur foreldra vinkonu sinnar með hlýju og sagði þau 
hafa tekin sig undir verndarvæng sinn:  

Þau vissu af þessu en þau þorðu ekki að tala við 
barnaverndarnefnd … þau frekar leyfðu mér bara að... ef ég kom... 
bara að gista og vera svolítið. Og þegar mamma kom og ætlaði að 
sækja mig, þá bara, nei hún ætlar að fá að vera hér í nótt.  

María var heppin að eiga skjól hjá foreldrum vinkonu sinnar: 
Þau hlúðu rosalega að mér sko. Ég hljóp alltaf bara yfir til þeirra 
þegar eitthvað var í gangi. Og þau gáfu mér afmælisgjafir því ég 
fékk ekki afmælisgjafir heima og gáfu mér mat og nesti … við 
borðuðum hjá þeim í hádeginu … það var aldrei gert neitt mál úr 
því, það vissu allir af þessu en einhvern veginn ekkert gert sko. 

„Ekki byrgja inni, fáðu hjálp“ - ráð til framtíðar 

Þrátt fyrir ólík áföll voru þátttakendur á einu máli varðandi það sem 
betur má fara þegar unglingar verða fyrir áföllum; hjálp þurfi að vera til 
staðar, stuðningur og skilningur.  
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Mikilvægasta hjálpin 
Þátttakendur voru beðnir að koma með ráð til unglinga framtíðarinnar, 
þeirra sem munu upplifa áföll áður en fullorðinsaldri er náð, fjölskyldna 
þeirra og samfélagsins í heild. Ráð þeirra voru á einn veg, að vinna þurfi 
úr áföllunum. Fram kom hjá þeim að lykilatriði sé að fólk tali saman um 
áföllin og afleiðingar þeirra. Einnig lögðu þátttakendur áherslu á að fólk 
sé til staðar fyrir hvert annað og að hjálpast sé að við að finna lausnir 
sem dregið geti úr neikvæðum afleiðingum. Ráðleggingar þátttakenda 
endurspeglast vel í orðum Jónasar: „...ekki láta einstaklinginn vera of 
mikið einan með sjálfum sér … þegar maður er einn, þá fer maður að 
hugsa … fer í sjálfsvorkunn og dettur bara helvíti langt niður”. 
Stúlkurnar voru sammála, mikilvægt sé að eyða tíma saman og nefndu 
þær allar að hægt sé að spila eða vera saman, án þess að segja eitthvað.  

Fyrir Hildi og Önnu skipti einnig máli að gleyma ekki að spyrja um líðan 
viðkomandi þótt ekki sé endilega alltaf verið að ræða um sjálft áfallið. 
Jafnframt lögðu allir þátttakendurnir áherslu á að fólk taki sér tíma, þeir 
sem lendi í áföllum verði að fá að ráða hraðanum. Að ýta á einhvern 
hjálpi ekkert ef hann er ekki tilbúinn sjálfur fyrir hjálpina.  

Unglingar framtíðarinnar 
Þátttakendur töldu mikilvægt að segja frá líðan sinni og nýta sér þann 
stuðning sem samfélögin hafa upp á að bjóða: „...að fá hjálp er engin 
skömm heldur merki um að þú sért sterkur að þiggja hana því það þurfa 
allir að vinna úr svona áfalli” sagði Sara. Hún velti fyrir sér hvort hægt 
væri að bjóða upp á sálræna eftirfylgni í skólum þegar nemendur koma 
til baka: „...það sé bara tékkað á þér … á hvaða stað ertu. Ég hafði ekki 
þekkingu á þessu og fattaði kannski ekki að ég þyrfti að fá aðstoð”.  

Einnig var bent á hreyfingu sem heppilegt úrræði í andlegri vanlíðan auk 
þess sem Erna minnti á mikilvægi þess að komið sé fram við börn og 
unglinga af virðingu. Þau þurfi að fá að vita hvað sé að gerast og einnig 
að leiðbeina þeim frá því að herma eftir slæmri hegðun sem þeim hefur 
verið sýnd. Ráð Maríu voru: „...notaðu fólkið í kringum þig, þú veist, 
sem þykir vænt um þig og vill hjálpa, ekki vera að díla við þetta ein í 
einhverri búbblu sem enginn má vita um”. 

Þátttakendur voru sammála um nauðsyn þess að tala um áföll og segja 
frá líðan sinni, ekki síst vegna þess að ráð annarra geti hjálpað: „...þegar 
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maður er í einhverju þunglyndiskasti, þá hugsar maður bara, vá ég er sá 
eini sem hef lent í svona og það er enginn sem getur hjálpað mér” sagði 
Jónas. Hann viðurkenndi að hugsunin hefði verið röng, það að bæla 
niður hefði leitt hann þangað sem hann endaði. Birgitta upplifði 
sambærilegar tilfinningar, að hún væri ein, öðru vísi en allir aðrir og 
enginn myndi skilja hana. Sama sagði Dóra sem bætti við: „...ekki bíða 
og byrgja þetta inni, sæktu þér bara hjálp strax, talaðu við þá sem þú 
treystir”.  
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Umfjöllun um niðurstöður 
Af niðurstöðum rannsóknarinnar má sjá að þátttakendurnir upplifðu 
erfiðan tíma í kjölfar áfallanna þar sem andleg vanlíðan markaði líf 
þeirra og leiddi átta þeirra út í sjálfsskaðandi hegðun. Flestir þeirra fengu 
góðan stuðning foreldra, fjölskyldu og vina, sem samkvæmt 
niðurstöðum rannsókna er talið geta dregið úr neikvæðum afleiðingum 
áfalla (Hung, Gallo, Tol, Syokau og Bachani, 2020; McCabe, Watrous 
og Galarneau, 2020; Wise, Smith, Armelie, Boarts og Delahanty, 2019). 
Sú var þó ekki raunin í þessari rannsókn, því andleg vanlíðan og 
sjálfsskaðandi hegðun voru algerlega óháð því hvort þátttakendur 
upplifðu stuðning eða ekki. Verður það að teljast mjög athyglisvert í 
ljósi fyrri rannsókna, og vert að rannsaka frekar hvað veldur því að 
íslenskir unglingar skera sig úr.  

Í upphafi rannsóknarinnar stóð ekki til að skoða andlega líðan í kjölfar 
áfalla. Hins vegar varð rannsakanda fljótt ljóst hve mikla þörf 
þátttakendur höfðu fyrir að segja frá líðan sinni og því verður andleg 
vanlíðan ekki aðskilin frá rannsóknarniðurstöðum. Það vakti strax í 
upphafi athygli að átta þátttakendur lýstu brotinni sjálfsmynd og hvernig 
kvíði, þunglyndi og sjálfsskaðandi hegðun yfirtók líf þeirra. Var andlegt 
ástand þeirra verulega hamlandi og dró stórlega úr daglegri virkni og 
lífsgæðum, án þess að nánasta fjölskylda eða fagfólk áttaði sig á 
vanlíðan þeirra.  

Nýbreytni rannsóknarinnar felst í reynslu þátttakenda af viðbrögðum 
fjölskyldu, vina og fagfólks. Verður sinnuleysi fagfólks að teljast 
athyglisvert í ljósi þess að fjölmargar rannsóknir staðfesta hve alvarlegar 
afleiðingar áföll geta haft á andlega líðan unglinga (Brown o.fl., 2019; 
Lewis o.fl., 2019; Ribeiro o.fl., 2020). Þá hefur ítrekað verið sýnt fram 
á að unnt er að draga úr neikvæðum afleiðingunum með bættri þjónustu 
innan fagkerfa, til dæmis með innleiðingu áfallamiðaðrar nálgunar. Þar 
af leiðandi kom verulega á óvart að heyra að þjónusta fagfólks beindist 
nærri eingöngu að líkamlegum áverkum og að aðstoð sálfræðings hafi 
sjaldnast verið boðin.  
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Andleg vanlíðan í kjölfar áfallanna 
Af niðurstöðum rannsóknarinnar má sjá að áföllin höfðu mikil neikvæð 
áhrif á andlega líðan allra þátttakenda, þar sem átta af níu tókust í 
framhaldinu á við þunglyndi og að auki upplifðu sex þeirra einnig 
mikinn kvíða. Svo virðist sem ekki hafi verið hugað sérstaklega að 
þessum afleiðingum því margir þátttakendur nefndu að fagleg aðstoð 
hefði væntanlega hjálpað þeim að vinna úr vanlíðan sinni en sú hjálp var 
hins vegar sjaldnast boðin. 

Stúlkur eru líklegri til að upplifa þunglyndi en strákar, á það einnig við 
um íslenskar stúlkur (Asgeirsdottir og Sigfusdottir, 2015). Íslenski hluti 
rannsóknarinnar Heilsa og lífskjör skólabarna, sýndi auk þess að stúlkur 
voru mun líklegri en strákar til að verða fyrir kynferðislegu ofbeldi. Þær 
voru einnig líklegri til að segja frá slíkri reynslu og þeim leið verr í skóla 
heldur en strákum. Stúlkur og strákar sem lent höfðu í kynferðislegu 
ofbeldi, áttu sameiginlegt að þeim leið verr í skólanum heldur en 
samnemendum sem ekki höfðu lent í slíku ofbeldi (Ársæll Már 
Arnarsson, Kristín Heba Gísladóttir og Stefán Hrafn Jónsson, 2016). 
Slæm andleg líðan þátttakenda er í samræmi við þessar niðurstöður auk 
þess sem niðurstöður Ársæls Arnarssonar og fleiri (2016) samræmast 
því hve erfitt reyndist að fá karla til að segja frá reynslu sinni.  

Slæm andleg líðan þátttakenda er í samræmi við erlendar rannsóknir 
sem sýna að þunglyndi er mun algengara meðal einstaklinga sem orðið 
hafa fyrir áföllum í æsku, heldur en hjá þeim sem ekki hafa orðið fyrir 
slíku. Þá eru ítrekuð áföll, sem og skerðing á daglegri virkni í kjölfar 
áfalla, talin vera forspárþáttur fyrir alvarlegt þunglyndi (Blakey, Yi, 
Calhoun, Beckham og Elbogen, 2019). Einnig geta alvarlegar 
afleiðingar áfalla fylgt einstaklingum inn á fullorðinsaldur, meðal annars 
sem kvíði, þunglyndi og reiði (van Vugt o.fl., 2013), hugsanlega sökum 
þess að einungis hluti þeirra sem verða fyrir áföllum fær viðeigandi 
geðheilbrigðisþjónustu (Lewis o.fl., 2019). 

Alvarleg vanlíðan, sektarkennd og skömm stúlknanna sem urðu fyrir 
kynferðilegu ofbeldi er í samræmi við fyrri rannsóknir, sem sýna að 
unglingar sem lent hafa í kynferðislegu ofbeldi greinast oft með kvíða, 
þunglyndi og áfallastreituröskun í kjölfarið (Guerra, Farkas og 
Moncada, 2018; Zajac, Ralston og Smith, 2015). Neikvæð viðbrögð 
fólks í samfélaginu geta ýtt undir vanlíðan unglinga, sérstaklega 
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neikvætt viðhorf til þolenda kynferðisofbeldis sem er sérstaklega 
algengt meðal karlmanna. Þannig eru þeir líklegri en konur til að gera 
lítið úr nauðgunum og yfirfæra ábyrgðina á þeim yfir á brotaþola, það 
er að nauðgun sé viðkomandi að kenna, sérstaklega þegar konum er 
nauðgað. Beita þeir gjarnan fyrir sig rökum eins og að konur bjóði upp 
á kynferðisofbeldi með hegðun sinni, til dæmis með því að fara ekki eftir 
reglum og gildum í samfélaginu. Þannig stofni þær öryggi sínu viljandi 
í hættu og þær eigi því nauðganir skilið, rétt eins og skömmina (Sommer 
o.fl., 2018; van der Bruggen og Grubb, 2014). 

Reynsla eins þátttakanda sker sig úr að því leyti að þrátt fyrir mikla 
vanlíðan eftir skyndilegt fráfall foreldris, upplifði hún ekki þunglyndi 
eða kvíða né fór í sjálfsskaðandi hegðun. Líðan og hegðun var þó í 
samræmi við fyrri rannsóknir sem sýna að unglingar leita gjarnan eftir 
stuðningi vina sinna eftir fráfall foreldris, auk þess sem þeir sýni góðan 
árangur í námi, einangri sig þegar þeim finnst þeir þurfa næði og noti 
tónlist til að vinna úr sorg sinni (Apelian og Nesteruk, 2017; Schonfeld 
og Damaria, 2016).  

Það eina sem virðist frábrugðið í reynslu þessa þátttakanda er hversu vel 
presturinn í hans samfélagi hélt utan um fjölskylduna með reglulegum 
heimsóknum. Enginn prestur kom að málum hinna þátttakendanna, þrátt 
fyrir að skyndilegt fráfall foreldris sé meðal áfallareynslu eins þeirra. Er 
því erfitt að segja til um hvort traustvekjandi persónuleiki prestsins 
skipti sköpum eða sálgæsla í fjölmörgum heimsóknum hans til 
fjölskyldunnar. Algengt er að prestar sinni sálgæslu í kjölfar áfalla, 
oftast í kjölfar andláta og innifelur hún meðal annars að veita samfylgd 
og eftirfylgd, styðja við manneskju á erfiðum tímum og halda á von 
hennar þar til hún er fær um að öðlast vonina aftur (Lágafellskirkja, e.d.).  

Sjálfsskaðandi hegðun  
Í niðurstöðum erlendra rannsókna er algengt að allt að 40% unglinga 
sem orðið hafa fyrir áföllum, sýni af sér sjálfsskaðandi hegðun, oftast 
sjálfsvígshugsanir og tilraunir (de Beurs, Vancayseele, van Borkulo, 
Portzky og van Heeringen, 2018; Wan o.fl., 2019). Athygli vekur að átta 
af níu þátttakendum, eða 89%, greindu frá sjálfsskaðandi hegðun 
samhliða andlegri vanlíðan, sem verður að teljast óvenju hátt hlutfall. 
Eðli sjálfsskaðandi hegðunar þátttakenda er í samræmi við niðurstöður 
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fyrri rannsókna sem sýna að unglingar sem lent hafa í áföllum eru 
líklegir til að vera bæði þunglyndir og að leiðast út í sjálfsskaða eins og 
sjálfsvíg, neyslu ólöglegra efna, átröskun og óábyrga kynlífshegðun 
(Lewis o.fl., 2019; McNair o.fl., 2019; Shepherd, Spivak, Borschmann, 
Kinner og Hachtel, 2018; Zetterquist o.fl., 2018)  

Sjálfsskaðandi hegðun þátttakenda virtist samofin andlegri vanlíðan 
þeirra, líkt og fram hefur komið í mörgum fyrri rannsóknum, sem sýna 
að sjálfsskaði fylgi andlegri vanlíðan unglinga og að þunglyndi sé 
sterkur forspárþáttur (Ebert o.fl., 2019; Peh o.fl., 2017). Þá aukast líkur 
á alvarlegum sjálfsskaða samhliða auknum fjölda áfalla, alvarleika 
þeirra og aukinni lengd þess tíma sem áföllin standa yfir (Hu, Taylor, Li 
og Glauert, 2017).  

Á einhverjum tímapunkti upplifðu átta af níu þátttakendum þessarar 
rannsóknar þá tilfinningu að lífið væri ekki þess virði að lifa því. Leiddi 
sú tilfinning þrjá þeirra í sjálfsvígstilraunir, þar af hefur einn reynt 
ítrekað að svipta sig lífi. Algengara er að stúlkur reyni sjálfsvíg en 
strákar (Mitchell, Turner og Jones, 2019), og líkt og bent var á í 
inngangi, er algengast að unglingar sem íhuga eða reyna sjálfsvíg hafi 
orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi (Martin o.fl, 2016) sem á við um tvo 
þátttakendur hér. Sjálfsskaði þátttakenda var þó ekki endilega tilkominn 
vegna þess að þeir vildu deyja, heldur lýstu þeir í viðtölum hvernig þeir 
beittu hegðuninni sem refsingu gegn sjálfum sér eða til að deyfa 
vanlíðan. Eru skýringar þeirra í samræmi við niðurstöður rannsóknar 
Mental Health Fundation (2009) þar sem fram kemur að sjálfsskaði 
virðist oftast beinast inn á við, til að róa eða deyfa innri sársauka. 
Niðurstöður sýna einnig að unglinga beita sjálfsskaða í þeim tilgangi að 
takast á við erfiðar eða sársaukafullar hugsanir og tilfinningar, og byrji 
hann venjulega sem leið til að létta á uppsöfnuðu álagi. Hegðunin veiti 
hins vegar yfirleitt einungis tímabundinn létti, því hinn raunverulegi 
vandi, sem er undirliggjandi, er ennþá til staðar (Mental Health 
Foundation, 2009). 
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Áhrif uppeldisaðstæðna og stuðnings 
Sex af níu þátttakendum upplifðu góðan stuðning fjölskyldu og vina. Í 
ljósi þess að allir þátttakendur upplifðu mikla andlega vanlíðan er 
greinilegt að uppeldisaðstæður eða stuðningur fjölskyldu breyttu engu 
fyrir andlega líðan þeirra eftir áföllin. Kemur það verulega á óvart, því 
talið er að góð samskipti við foreldra og góður stuðningur þeirra geti 
dregið úr líkum á andlegum vandamálum í kjölfar áfalla, til að mynda 
þunglyndi og áfallastreituröskun (El-Khodary og Samara, 2019). Auk 
stuðnings sýndi rannsókn Fayyad og fleiri (2017) að þrautseigja 
unglinga, sem mikilvæg er til að takast á við erfiða reynslu, eykst, ef 
þeir eyða tíma með foreldrum sínum, fá aðstoð þeirra við heimalærdóm 
eða upplifa ekki trúarleg eða pólitísk rifrildi foreldra sinna. 

Börn og unglingar eru viðkvæmur hópur sem aðstoða þarf við að takast 
á við alvarlega atburði, og huglæg reynsla þeirra af hættu og streitu 
henni tengdri, eykur líkur á áfallastreituröskun. Andleg líðan 
umönnunaraðila skiptir miklu máli sem og viðbrögð þeirra, því 
stuðningur getur dregið úr langvarandi neikvæðum áhrifum á börn og 
unglinga (Thordardottir o.fl., 2016a). Hegðun og viðbrögð fólks í 
nánasta umhverfi getur þar af leiðandi skipt sköpum í ljósi þess að börn 
fylgjast gjarnan með hegðun annarra og tileinka sér hana, sérstaklega 
hegðun uppalenda sinna (Kaltiala-Heino, Savioja, Fröjd og Marttunen, 
2018).  

Niðurstöður þessarar rannsóknar varðandi áhrif uppeldisaðstæðna er í 
miklu ósamræmi við fyrri rannsóknir sem sýna að góðar 
uppeldisaðstæður séu lykilatriði í stuðningi við unglinga eftir áföll 
(Baumrind, 1971; Herbers o.fl., 2014). Reynsla þeirra þriggja 
þátttakenda sem ekki bjuggu við góðar aðstæður er hins vegar í samræmi 
við það sem áður hefur verið sýnt fram á, það er að slæmar 
uppeldisaðstæður ýti undir neikvæðar afleiðingar, þar með talið andlega 
vanlíðan (Cherewick o.fl., 2015). Á það sérstaklega við þegar aðstæður 
eru ofbeldisfullar, því slíkar aðstæður auka líkur á sjálfsvígshugsunum 
og sjálfsvígstilraunum, sem algengar eru meðal unglinga sem lent hafa 
í áföllum, sérstaklega þó stúlkna (Afifi o.fl., 2014; Afifi o.fl., 2016; 
Cheung o.fl., 2018). Fyrri reynsla foreldra getur einnig ýtt undir andlega 
vanlíðan unglinga, til dæmis ef foreldrar eiga sögu um andfélagslega eða 
glæpsamlega hegðun, geðræn veikindi, misnotkun eða ofbeldi í æsku. 
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Virðist slík reynsla draga úr hæfileikum þeirra til að takast á við 
foreldrahlutverkið (Buisman o.fl., 2018; Mulder o.fl., 2018).  

Þrátt fyrir mikilvægi foreldra í stuðningsneti unglinga með 
áfallareynslu, er ljóst að áföll unglinga eru oft einnig áföll fyrir foreldra 
þeirra og systkini, líkt og fram kom eftir árásina í Útey (Dyregrov o.fl., 
2015). Því er ljóst að foreldrar þurfa sjálfir oft faglegan stuðning og 
aðstoð til að skilja og sinna daglegum þörfum barna sinna eftir áföll. Þar 
af leiðandi þurfa foreldrar og systkini þeirra sem lenda í áföllum, einnig 
aðstoð fagfólks til að vinna úr andlegri vanlíðan sinni.  

Þátttakendur voru allir í námi þegar þeir urðu fyrir áföllum og voru 
áföllin skólayfirvöldum kunn. Flestir þeirra áttu í erfiðleikum með 
mætingar í kjölfarið, með þeim afleiðingum að þeir ýmist flosnuðu upp 
úr námi eða hægðu á sér, þar sem þeir náðu ekki að halda í við sett 
markmið. Þrátt fyrir að auðvelt væri fyrir skólayfirvöld að fylgjast með 
líðan og námsframvindu nemenda, voru einungis tveir skólar sem sýndu 
góðan stuðning með því að gefa frjálsa mætingu og frjálsari skiladaga á 
verkefni. Í einum skóla voru aðstæður þátttakanda tilkynntar til 
barnaverndar, en að öðru leyti komu skólar ekki til móts við þarfir 
þátttakenda. Tekið skal fram að engir þátttakendur gengu í sama skóla, 
og um fleiri en einn skóla er að ræða hjá hluta þátttakenda, er því um 
fjölmarga grunn- og framhaldsskóla að ræða. Því verður ekki hjá því hjá 
því komist að gagnrýna harðlega að skólayfirvöld skyldu ekki grípa til 
ráðstafana þegar aðstæður barnungra nemenda þeirra voru augljóslega 
óviðunandi, til dæmis þegar þeir mættu dag eftir dag án nestis í skóla. 
Velta má fyrir sér hvað veldur, og koma skýringar eins og áhugaleysi 
eða meðvirkni upp í hugann, sérstaklega í ljósi þess að um helmingur 
skólastjóra í grunn- og framhaldskólum landsins, telja að starfsfólk sitt 
fái stuðning til að takast á við áföll nemenda. Undirstrika þessar 
niðurstöður mikilvægi þess að styrkja skólakerfið til að sinna geðrækt 
og stuðningi við bæði nemendur og starfsfólk (Embætti landlæknis, 
2019). Einnig getur meðvirkni hugsanlega útskýrt viðbrögð foreldra 
vinkvenna tveggja þátttakenda, sem voru tilbúnir til að veita húsaskjól, 
fæði og gjafir, en tilkynntu ekki aðstæður þeirra til barnaverndar.  

Alvarlegast er þó skortur á skilningi, faglegri aðstoð og úrræðum innan 
skólakerfisins, í ljósi þess að unglingar með áfallareynslu eiga oft erfitt 
uppdráttar í félagslegum samskipum, námi og mætingu í skóla og á 
íþróttaæfingar (Bergholz o.fl., 2016; Strom o.fl., 2016). Starfsfólk skóla 
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er í lykilstöðu til að fylgjast með og hafa áhrif á líðan nemenda og því 
mikilvægt að þekking á áföllum og hugsanlegum afleiðingum þeirra sé 
til staðar innan skólakerfisins. Þó fagleg aðstoð sé að öllu jöfnu í 
höndum skólasálfræðinga og námsráðgjafa (Crosby, 2015; Reinbergs og 
Fefer, 2018), geta jákvæð samskipti við kennara og jafnaldra haft 
jákvæð áhrif á námsframvindu og þannig dregið úr neikvæðum 
afleiðingum áfalla (Strolin-Goltzman o.fl., 2016). 

Upplifun af faglegri aðstoð og áfallamiðuð nálgun 
Líkt og rakið er í inngangi, liggja fyrir niðurstöður fjölmargra rannsókna 
sem staðfesta neikvæðar afleiðingar áfalla á líðan, hegðun og þroska 
barna og unglinga. Þar af leiðandi mætti ætla að hérlendis sé tryggt að 
þeim bjóðist úrræði innan geðheilbrigðiskerfisins í kjölfar áfalla, á sama 
hátt og veitt er meðferð við hvers konar líkamlegum afleiðingum. 
Reyndist það hins vegar ekki reynsla þátttakenda þessarar rannsóknar, 
þrátt fyrir að fjölmargt starfsfólk félagsmála-, heilbrigðis-, skóla- og 
dómskerfisins kæmi að málum þeirra. Þó mátti heyra að þátttakendur 
upplifðu viðmót starfsfólks í lang flestum tilfellum sem bæði gott og 
styðjandi. Hins vegar beindist bæði athygli og þjónusta nær eingöngu að 
líkamlegum áverkum, því aðeins í einum skóla var boðið upp á 
sálfræðiaðstoð, og einum þátttakanda bauðst stutt viðtal við sálfræðing 
fyrir útskrift af spítala.  

Fyrri rannsóknir sýna að góður stuðningur félagsráðgjafa, kennara og 
heilbrigðisstarfsfólks getur dregið úr neikvæðum afleiðingum áfalla 
(Haga, Thoresen, Stene, Wentzel-Larsen og Dyb, 2017; Soleimanpour, 
Geierstanger og Brindis, 2017). Aðstæður og hegðun unglinga sem 
lenda í slíku er hins vegar oft misskilin. Orsökin er talin vera þekkingar- 
og tímaskortur, sem veldur því að bæði heilbrigðisstarfsmenn og 
félagsráðgjafar eiga oft erfitt með að greina hvað veldur hegðun og líðan 
unglinganna (Heppell og Rao, 2018; Kramer, Siegel, Conners-Burrow, 
Savary og Tempel, 2013). 

Skortur á þjónustu í kjölfar áfalla er í samræmi við niðurstöður erlendra 
rannsókna sem sýnt hafa að starfsfólk sem að málefnum unglinga kemur 
hefur oft á tíðum ekki nægilega þekkingu til að bera kennsl á afleiðingar 
áfalla og þar af leiðandi er það ekki vel undirbúið til að takast á við þær 
(Hoysed o.fl., 2018; Isobel og Delgado, 2018). Neikvæð upplifun af 
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fagkerfum er algeng meðal unglinga með áfallareynslu, því meðferð eða 
úrræði geðheilbrigðisþjónustu eru sjaldnast í boði. Þrátt fyrir það hafa 
þessir unglingar mikla þörf fyrir skilning á líðan og hegðun, og að 
fullorðnir gefist ekki upp á þeim (Baiden og Fallon, 2018). Börn og 
unglingar sem lent hafa í áföllum hafa mikla þörf fyrir að þeir fullorðnu 
aðilar sem að málefnum þeirra koma gefist ekki upp heldur standi með 
þeim. Auk þess að þurfa á stuðningi að halda þurfa þau ekki síður 
skilning á líðan sinni og hvernig hegðun þeirra getur breyst í kjölfar 
áfalla (Semanchin Jones, Bowen og Ball, 2018).  

Í ljósi þess hve alvarlegar afleiðingar áföllin höfðu á andlega líðan 
þátttakenda má gagnrýna skort á geðheilbrigðisþjónustu innan allra 
fagkerfa sem að málum þeirra komu. Hugsanlegt er að hér á landi skorti 
enn þekkingu til að bera kennsl á afleiðingar áfalla fyrir þennan 
viðkvæma hóp og að úrræði til að mæta þörfum þeirra séu ef til vill af 
skornum skammti. Einnig má spyrja hvort tímaskortur og 
þekkingarleysi hafi verið ástæða þess hve lítið var hugað að andlegri 
líðan þátttakenda, því hvort um sig er talin hindrun í starfi 
hjúkrunarfræðinga og félagsráðgjafa (Heppell og Rao, 2018; Kassam-
Adams o.fl., 2015; Kramer o.fl., 2013). Því er vert að benda á að víða 
um heim hefur áfallamiðuð nálgun verið innleidd, í þeim tilgangi að 
auka þekkingu og skilning á hegðun og líðan barna og unglinga í kjölfar 
áfalla, svo unnt sé að draga úr skaðlegum áhrifum á þroska þeirra, líðan 
og færni (Dolunay-Cug, Toplu-Demirtas og Murray, 2017; Kramer o.fl., 
2013).  

Innan heilbrigðisstétta er gjarnan litið á áfallamiðaða nálgun sem 
leiðbeinandi kerfi sem fært getur aukna þekkingu og skilning á 
áfallareynslu barna og unglinga (Berliner og Kolko, 2016; Isobel og 
Edwards, 2017). Hefur sýnt sig að nálgunin er ekki bara til hagsbóta 
fyrir einstaklinga með áfallareynslu, heldur líka fyrir starfsfólk fagkerfa, 
því nálgunin leiðir til skipulagðra og samhæfðra starfshátta, og skapar 
verkfæri og aðferðir sem allir þekkja og vinna eftir. Saman leiðir þetta 
af sér virkari hlustun, betri upplýsingaöflun og bætt samskipti og 
samvinnu starfsfólks við annað fagfólk, skjólstæðinga og fjölskyldur 
þeirra. Auk þess getur nálgunin dregið úr álagi og streitu meðal 
starfsfólks (Bartlett og Rushovic, 2018; Heppell og Rao, 2018; Isobel 
og Edwards, 2017). Helsti ávinningur er þó að nálgunin gefur tækifæri 
til að bæta úrræði fyrir börn og unglinga með áfallareynslu (Hoysted 
o.fl., 2018; Isobel og Delgado, 2018). 
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Mikilvægt er að innleiða áfallamiðaða nálgun í öll fagkerfi hérlendis, 
fyrst og fremst til að veita viðkvæmum hópi betri stuðning en gert er í 
dag en ekki síður til að bæta skilning og hæfni fagfólks verulega. Fyrsta 
skrefið í innleiðingu væri að skipuleggja framkvæmd þjónustunnar vel, 
auka síðan fræðslu með gagnreyndu efni samhliða aukinni þjálfun 
starfsfólks, þannig að það verði betur í stakk búið til að sinna börnum 
og unglingum með áfallareynslu (Heppell og Rao, 2018; Kramer o.fl., 
2013). Þá er nauðsynlegt að nálgunin nái til allra fagstétta sem að 
málefnum þessa hóps kemur, svo hægt verði að bregðast við á 
viðeigandi hátt þegar aðstoðar er þörf (Semanchin Jones o.fl., 2018; 
Lang o.fl., 2016). 

Takmarkanir og notagildi rannsóknar 
Rannsókn þessi er byggð á viðtölum við níu einstaklinga sem allir urðu 
fyrir áföllum á unglingsaldri. Glöggt má sjá að áföllin höfðu mikil 
neikvæð áhrif á andlega líðan þeirra og hegðun sem leiddi til kvíða, 
þunglyndis og sjálfsskaða. Rannsóknin getur haft mikla þýðingu fyrir 
forsjáraðila barna og unglinga, sem og fagfólk, meðal annars aukið 
skilning þeirra á mögulegum afleiðingum áfalla á líðan, færni og hegðun 
unglinga.  

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða áfallareynslu óháða kyni, og var 
því reynt að leita að þátttakendum jafnt eftir báðum kynjum. Þrátt fyrir 
ýmsar tilraunir til að jafna kynjahlutfall í úrtaki, reyndist afar erfitt að 
finna karla sem lent höfðu í áföllum, og enn erfiðara var að fá þá sem 
lent höfðu í slíku til að segja frá reynslu sinni. Þar af leiðandi er ekki 
hægt að meta hvort reynsla þátttakenda sé misjöfn út frá kyni. Hins 
vegar vekur skortur á körlum í þátttakendahópi upp frekari spurningar 
sem mikilvægt er að fá svör við, eins og hvort karlar hafi síður orðið 
fyrir áföllum á unglingsaldri en konur og hvort þeir séu eftil vill síður 
tilbúnir að segja frá upplifun sinni. 

Niðurstöður gefa ákveðnar vísbendingar um mismunandi stuðning í 
samfélaginu út frá því hvers eðlis áföll fólks eru. Varasamt er þó að 
draga of víðtækar ályktanir út frá þessari rannsókn þar sem um lítið úrtak 
var að ræða. Því er mikilvægt að skoða betur hvort ákveðnar tegundir 
áfalla séu ef til vill feimnismál, bæði meðal fagfólks og almennings. 
Einnig væri gagnlegt að skoða hvort fólk eigi auðveldara með að sýna 
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stuðning í kjölfar ákveðinna áfalla, til dæmis eftir skyndilegt fráfall 
ættingja heldur en þegar unglingur verður fyrir kynferðisofbeldi.  

Samhljómur var meðal þátttakenda um að innan skólakerfisins hafi skort 
stuðning og skilning á stöðu þeirra og ástandi. Það sama má segja um 
önnur fagkerfi sem að málum þátttakenda komu, svo sem lögreglu, 
heilbrigðiskerfi og félagsþjónustu. Gefa niðurstöður því ákveðna 
vísbendingu um að takmörkuð þekking á áföllum hafi verið innan 
þessara fagkerfa, og mætti nýta niðurstöðurnar í úrbætur innan þeirra, 
þar með talið innleiðingu áfallamiðaðrar nálgunar.  

Þrátt fyrir að niðurstöður gefi vísbendingu um neikvæðar afleiðingar 
áfalla á unglingsaldri skal hafa í huga að helstu annmarkar 
rannsóknarinnar er að um lítið úrtak var að ræða og því ef til vill ekki 
hægt að alhæfa og yfirfæra niðurstöður yfir á alla unglinga sem upplifað 
hafa áföll. 
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Ályktanir og lokaorð 
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að áföllin höfðu miklar neikvæðar 
andlegar, líkamlegar og félagslegar afleiðingar fyrir þátttakendur, þrátt 
fyrir að flestir þeirra teldu sig hafa fengið góðan stuðning nánustu 
fjölskyldu og vina. Þátttakendur lýstu því einnig hve óvægnir ókunnugir 
geta verið við ólögráða einstaklinga, meðal annars með neikvæðum 
athugasemdum í kjölfar alvarlegra brota í þeirra garð. Líklegt er að fólk 
átti sig ekki á hve skaðleg slík framkoma er fyrir ungling sem nýlega 
hefur upplifað áfall, og því er mikilvægt að í samfélaginu fari fram 
opinská umræða um afleiðingar áfalla.  

Af reynslu þátttakenda má einnig draga þá ályktun að hér á landi skorti 
fagfólk bæði skilning og þekkingu á afleiðingum áfalla á líðan og 
hegðun unglinga. Til að unnt sé að draga úr skaðlegum afleiðingum með 
öllum tiltækum ráðum, ætti fyrsta skrefið að vera að auka þekkingu og 
skilning bæði umönnunar- og fagaðila, sérstaklega á bráðamóttökum, 
sem oft er fyrsti viðkomustaður unglinga eftir áföll (Hoysted o.fl., 
2017). Hægt er að nýta reynslu annarra þjóða af innleiðingu 
áfallamiðaðrar nálgunar, því niðurstöður fyrri rannsókna sýna að 
innleiðingin hefur fært fagfólki meiri þekkingu og skilning, og um leið 
haft jákvæð áhrif á færni, samvinnu og samskipti (Bartlett og Rushovic, 
2018; Isobel og Edwalds, 2017).  

Sterkustu rökin fyrir innleiðingu áfallamiðaðrar nálgunar eru þó að með 
henni er unnt að greina vanda barna og unglinga fyrr en gert er í dag, 
grípa inn í með ákveðnari hætti og draga þannig úr skaðlegum 
afleiðingum á borð við sjálfsskaðandi hegðun og sjálfsvíg (Baiden og 
Fallon, 2018). Unglingar sem lent hafa í áföllum hafa þörf fyrir að þeir 
fullorðnu, sem að málum þeirra koma, gefist ekki upp á þeim heldur 
standi með þeim. Auk stuðnings þurfa þeir ekki síður að finna skilning 
á líðan sinni og hvernig hegðun þeirra getur breyst í kjölfar áfalla 
(Semanchin Jones, o.fl., 2018).  

Þar sem niðurstöður þessarar rannsóknar draga fram mjög dökka mynd 
af afleiðingum áfalla fyrir líðan unglinga, er mikilvægt fyrir íslenskt 
samfélag að þróa fagleg kerfi frekar og aðlaga þau svo unnt sé að hlúa 
betur að unglingum með slíka reynslu. Þörf er á frekari rannsóknum á 
líðan unglinga eftir áföll, ekki síst þurfa raddir stráka að heyrast svo unnt 
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sé að fá frekari mynd af afleiðingum áfalla á unglinga í íslensku 
nútímasamfélagi.  

Lokaorð 
Niðurstöður þessarar rannsóknar færa nýja þekkingu, byggða á reynslu 
unglinga af afleiðingum áfalla og hvernig þeir upplifðu viðbrögð bæði 
fólks í kringum þá sem og fagfólks hinna ýmsu fagkerfa. Þær sýna að 
enn er langt í land með að fagkerfi hér á landi bjóði upp á úrræði í 
samræmi við þarfir unglinga sem upplifað hafa áföll.  

Mikilvægt er að rannsaka frekar afleiðingar áfalla á líðan barna og 
unglinga. Niðurstöður slíkrar rannsóknar mætti nýta bæði til að þróa 
frekar þau úrræði sem nú þegar eru til staðar og til að skapa ný úrræði í 
samræmi við þarfir þessa hóps. Auk þess er nauðsynlegt að auka 
aðgengi að þeirri geðheilbrigðisþjónustu sem nú þegar er til staðar í 
landinu, bæði fyrir börn og unglinga með áfallareynslu, sem og foreldra 
þeirra og systkini, í ljósi þess hve miklar afleiðingar áföll geta haft á 
fjölskylduna í heild sinni.  

Það er von rannsakanda að með þessari rannsókn aukist skilningur 
meðal fagfólks og almennings á líðan og hegðun unglinga sem orðið 
hafa fyrir áföllum. Einnig er óskandi að unnt verði að ræða opinskátt um 
andlegan vanda þeirra svo hægt verði að draga úr neikvæðum 
afleiðingum með öllum tiltækum ráðum. Þannig verður unnt að skapa 
tækifæri fyrir unglinga með áfallareynslu til að sjá sig í jákvæðu ljósi 
með von í brjósti um betri framtíð. 
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Viðauki A – Viðtalsrammi 

 

  

 

 

 

Viðtalsrammi 
 

1. Hvert var áfallið? 

2. Hvernig leið þér fyrst eftir áfallið? 

a. andlega? 

b. líkamlega? 

3. Leitaðir þú til heilbrigðisþjónustu eftir áfallið eða til annarra stofnana? 

a. skóla 

b. löggæslu 

c. félagsþjónustu 

4. Getur þú lýst viðbrögðum starfsfólks 

5. Getur þú lýst viðbrögðum fjölskyldu og vina í kringum þig eftir áfallið? 

a. þegar þú sagðir frá? 

b. þegar atvikið fréttist? 

6. Hvernig leið þér þegar þú fórst aftur 

a. í skólann? 

b. á æfingar? 

7. Hvað hjálpaði þér að takast á við áfallið? 

8. Voru einhver viðbrögð sem þér fannst vera gagnleg? 

9. Getur þú nefnt viðbrögð sem komu þér á óvart? 

a. neikvæð viðbrögð? 

b. Jákvæð viðbrögð? 

10. Hefur áfallið haft áhrif á andlega og/eða líkamlega líðan þína? 

11. Hvernig myndir þú ráðleggja fólki að bregðast við þegar unglingar verða fyrir álíka áfalli og 

þú varðst fyrir? 

12. Er eitthvað að lokum sem þú vilt bæta við? 
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Viðauki B – Kynningarbréf 

 
  

 

Reynsla ungmenna af áföllum, afleiðingum þeirra og viðbrögðum samfélagsins 
KYNNING Á RANNSÓKN 

 
Borgarnesi, október 2019 

Ágæti viðtakandi 
Hér með er þér boðið að taka þátt í rannsókninni Reynsla ungmenna af áföllum, afleiðingum 
þeirra og viðbrögðum samfélagsins í kjölfarið. Rannsóknin er liður í meistaranámi mínu við 
Háskólann á Akureyri en áherslu- og áhugasvið mitt er áföll barna og unglinga. 
Markmið rannsóknarinnar er að gefa ungmennum tækifæri til að segja frá líðan sinni í kjölfar 
áfalls, áhrif áfallsins á líf þeirra og hvernig þau upplifðu viðbrögð fólks í nærsamfélagi þeirra. 
Afar mikilvægt er að gefa þessum hópi tækifæri til að segja frá svo unnt sé að bæta skilning á 
afleiðingum áfalla á svo viðkvæmu þroskaskeiði sem unglingsaldurinn er. 
Um eigindlega rannsókn er að ræða, það er að tekin verða viðtöl við einstaklinga sem náð hafa 
18 ára aldri en hafa áfallasögu að baki. Verða tekin tvö viðtöl við þig þar sem rætt verður um 
afleiðingar áfalls/áfalla á líðan þína og hegðun, ekki verður áhersla lögð á atburðinn sjálfan 
heldur afleiðingar hans. Þá verður áhersla einnig lögð á framtíðarsýn þína, það er hvaða 
viðbrögð þú ráðleggur út frá þinni persónulegu reynslu. 
Viðtöl verða tekin í umhverfi sem þú kýs sjálf/ur, hvort sem er að heimili þínu eða með forritinu 
Skype. Gera má ráð fyrir 30-60 mínútum en viðtöl verða hljóðrituð, skrifuð upp og vistuð á 
lokuðu OneDrivesvæði rannsakanda. Geymslusvæði verður læst með lykilorði sem einungis 
rannsakandi hefur aðgang að og verður öllum gögnum eytt að úrvinnslu lokinni. Þér er frjálst 
að hætta við þátttöku hvenær sem er og verður þá rannsóknargögnum um þig eytt. 
Áður en seinna viðtal fer fram munt þú fá sent greiningarlíkan til yfirlestrar að úrvinnslu lokinni 
þar sem þér verður gefin/n kostur á að bæta við eða draga úr því sem þú telur þurfa að lagfæra. 
Ef einstaka spurningar eða viðtalið í heild sinni vekja hjá þér erfiðar minningar eða tilfinningar 
sem þú vilt ræða eða leita úrlausnar við, er þér velkomið að hafa samband við Elfu Dögg S. 
Leifsdóttur, sálfræðing í síma 820-1865. Elfa mun þá ræða við þig einu sinni, þér að 
kostnaðarlausu og leiðbeina þér um hvert þú getur leitað sé þörf á frekari úrlausn. 
Fyllsta trúnaðar verður gætt við úrvinnslu gagna þannig að svör og niðurstöður verði ekki rakin 
til einstaklinga. Allar upplýsingar sem fram koma í viötölum verða meðhöndlaðar samkvæmt 
ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd, farið verður að íslenskum lögum varðandi 
persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna. Það þýðir að nafnleyndar og trúnaðar verður 
gætt varðandi persónulegar upplýsingar og að nöfnum og staðháttum verður breytt þannig að 
ekki verði unnt að rekja neinar upplýsingar til þín. 
Rannsóknin hefur hlotið samþykki Vísindasiðanefndar og verið tilkynnt til Persónuverndar. 
Ábyrgðamaður rannsóknarinnar og aðalleiðbeinandi er Dr. Þorbjörg Jónsdóttir 
hjúkrunarfræðingur og lektor við Heilbrigðisvísindasvið HA, torbj@unak.is - sími 460 8477. 
 
Með vinsemd og virðingu, 
_______________________________________________________ 
Guðný Jóna Guðmarsdóttir 
tölvupóstur: ha130751@unak.is - sími: 867 7505 
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Viðauki C – Upplýst samþykki 

 
  

 

 

Upplýst samþykki 

   

Rannsókn: Reynsla fullorðinna einstaklinga af áföllum á unglingsaldri, afleiðingum þeirra og 
viðbrögðum samfélagsins. 

Ábyrgðarmaður rannsóknar: Dr. Þorbjörg Jónsdóttir lektor, Háskólinn á Akureyri. Sími: 460-8000 

Rannsakandi: Guðný Jóna Guðmarsdóttir, meistaranemi við Háskólann á Akureyri. Sími: 867-7505, 
netfang ha130751@unak.is. Námssvið: Sálræn áföll og ofbeldi, meistaranám við 
heilbrigðisvísindasvið HA. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna reynslu fólks af áföllum á unglingsaldri, afleiðingum þeirra og 
viðbrögðum samfélagsins, með það markmið að auka þekkingu og dýpka skilning á fyrirbærinu. Með 
því er unnt að auka skilning á líðan þeirra og hugsanlega bæta úrræði og þjónustu við þennan hóp.  

Þátttaka felst í að rifja upp eigin andlega og líkamlega líðan í kjölfar áfalls og hvernig þátttakandi 
upplifði viðbrögð fólks í nærsamfélagi sínu.  

Fyrirkomulag: Um tvö viðtöl er að ræða, viðtalstími fyrra viðtals er áætlaður 45-60 mínútur en því 
síðar 30 mín. Staðsetning viðtals er að þinni ósk. Mun viðtalið verða hljóðritað og skrifað upp fyrir 
úrvinnslu. 

Möguleg áhætta eða óþægindi: Ekki er talin áhætta fólgin í þátttöku þessarar rannsóknar en ef þú 
upplifir vanlíðan í kjölfar þátttöku er bent á hægt er að leita til Elfu Daggar S. Leifsdóttur, sálfræðings, 
í síma 820-1865. Mun hún veita eina ráðgjöf, þér að kostnaðarlausu og leiðbeina þér um hvert þú getur 
leitað sé þörf á frekari úrlausn.  

Nafnleynd/trúnaður: Algerrar nafnleyndar og trúnaðar er gætt varðandi þátttöku þína í þessari 
rannsókn. Þær upplýsingar sem fengnar eru í rannsókn verða trúnaðarmál og aðeins notað af þeim 
rannsakanda sem tengist þessari rannsókn. Persónugreinanlegum gögnum verður eytt áður en þau 
verða læst með lykilorði og vistuð á lokað OneDrive-svæði.  

Réttur til að hætta þátttöku: Þátttakendur hafa fullan rétt á að hætta þátttöku í þessari rannsókn 
hvenær sem er.  

 

Ég hef lesið kynningarbréf um ofangreinda rannsókn þar sem helstu upplýsingar koma fram og geri 
mér grein fyrir rétti mínum. Ég geri mér grein fyrir að ég get neitað að svara spurningum og hætt við 
þátttöku í hvenær sem er. Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar vísindarannsóknar og í hverju 
þátttaka mín er fólgin, ég er samþykk/ur þátttöku.  

Dagsetn.:________________________ 

 

Nafn: _________________________________________________________   

  

Undirskrift: 
_________________________________________________________________________  
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Viðauki D – Leyfi Vísindasiðanefndar 

 
 


