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Formáli 

Verkefni þetta er lokaverkefni til meistaragráðu í tómstunda- og félagsmálafræði við 
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reynsla mín af öfgum og hatri og leit mín að svörum við því hvað veldur því að fólk tileinkar 

sér slíka hegðun. Sú leit setti af stað ferðalag sem meðal annars leiddi mig til jaðarsettustu og 

útskúfuðustu einstaklinga og samfélaga í Evrópu. Sú reynsla mun ávallt fylgja mér og vera 

hvatning til þess að halda áfram að reyna að gera heiminn að réttlátari og jafnari stað fyrir 

allt fólk.  

Ég vil þakka fjölskyldu minni, og sérstaklega honum Bjarka mínum, fyrir ómetanlegan 

stuðning og hvatningu, í þessu sem og öðru í lífinu. Ég þakka samferðafólki mínu, vinum og 

félögum fyrir samstöðuna og öll samtölin og ég vil sérstaklega þakka öllum þeim sem hafa 
deilt sinni erfiðu lífsreynslu með mér.  

Verkefni þetta tileinka ég öllum þolendum öfgahyggju og haturs.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 
Háskóla Íslands.  Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun 

og miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra 

eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég 

þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, 25. maí 2021 

 

 



4 

Ágrip 

Öfgahyggja (e. extremism) er áhyggjuefni um allan heim og að sumra mati ein helsta ógnin 

við öryggi, stöðugleika og velmegun þjóðríkja og alþjóðasamfélagsins. Er það sérstaklega 

vegna tengsla öfgahyggju við ofbeldi og hryðjuverk og þeirra alvarlegu afleiðinga sem hún 

hefur á einstaklinga, hópa fólks og samfélagið í heild sinni. Rannsóknir benda til þess að ungt 

fólk í Evrópu sé í auknum mæli að tileinka sér ofbeldisfulla öfgahyggju (e. violent extremism) 

og unglingsárin hafa verið skilgreind sem sérstakur áhættuþáttur fyrir ofbeldisfulla 

öfgahyggju.  

Meistaraverkefni þetta er rannsóknarritgerð. Markmiðið er að kortleggja þá þekkingu 

sem er til staðar um öfgahyggju og þá sérstaklega ofbeldisfulla öfgahyggju. Lögð er áhersla á 

ungt fólk í Evrópu og mikilvægi forvarna gegn því að ungt fólk tileinki sér ofbeldisfulla 

öfgahyggju. Rannsóknarritgerðin er að mestu leyti byggð á erlendum 

rannsóknarniðurstöðum, ritrýndum fræðigreinum, skýrslum og bókum um öfgahyggju og 
ofbeldisfulla öfgahyggju.  

Leitast var við að svara því hvað ofbeldisfull öfgahyggja er og hvernig hún birtist hjá ungu 

fólki, hverjir helstu áhættuþættir og helstu verndandi þættir eru fyrir ungt fólk gagnvart 
ofbeldisfullri öfgahyggju og hvort, og þá með hvaða hætti, þátttaka í skipulögðum 

tómstundum geti verið forvörn gegn ofbeldisfullri öfgahyggju ungs fólks.  

Niðurstaðan er sú að ofbeldisfull öfgahyggja ungs fólks hefur mismunandi 
birtingarmyndir og tengist fjölda áhættu- og verndandi þátta. Þátttaka í skipulögðu 

tómstundastarfi getur verið mikilvæg forvörn gegn því að ungt fólk tileinki sér ofbeldisfulla 

öfgahyggju og gangi til liðs við öfgahópa eða hryðjuverkasamtök. Það er sérstaklega vegna 
þeirra jákvæðu áhrifa sem þátttaka í tómstundum getur haft á þátttakandann, einkum vegna 

áhersluþátta í starfinu sem byggja á menntunar-, forvarnar-, félags- og uppeldisgildum og 

viðmiðum sem og vegna mikilvægi þeirra sem starfa í skipulögðu tómstundastarfi með ungu 

fólki. 

Tilgangurinn með rannsóknarritgerðinni var að skapa nýja þekkingu fyrir íslenskt 

fræðasamfélag svo hægt verði að takast á við ofbeldisfulla öfgahyggju hjá ungu fólki í 

íslensku samfélagi með frekari rannsóknum á umfangi, birtingarmyndum og þróun á Íslandi. 

Með því er lagður grunnur svo hægt verði að móta og þróa verklag og verkfæri fyrir 

forvarnarstarf og inngrip fyrir fólk sem starfar með ungu fólki í skipulögðu tómstundastarfi 

og leggja grunninn að þróun gagnreyndra aðferða. 
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Abstract 

Violent extremism and young people: Current knowledge and the importance of 

prevention  

Extremism is a global concern and according to some one of the biggest threats to the 

security, stability and prosperity of nation states as well as the international community. It is 

mainly due to the connection between extremism and violence and terrorism and the 

serious consequences it has for individuals, groups of people and the whole society. 

Research indicates that a growing number of young people in Europe are engaging in violent 

extremism and adolescence per se has been defined as a risk factor for violent extremism.   

This Master´s thesis is a literature review. The aim is to map the existing knowledge on 

extremism, and especially violent extremism, with emphasis on young people in Europe and 

the importance of prevention against violent extremism amongst young people. This 

literature review consists mostly of research results, peer reviewed articles, reports and 
books on extremism and violent extremism abroad. This literature review aims to answer 

what violent extremism is and how it appears amongst young people, who the risk and 

protective factors for young people are, and if, and then how, participation in structured 
leisure activities can be a prevention against violent extremism amongst young people.  

The main results are that violent extremism amongst young people has different 

manifestations and there are many risk factors as well as protective factors connected to 
violent extremism and young people. Participation in structured leisure activities can be a 

prevention against young people engaging in violent extremism and joining extremist or 

terrorist groups. That is mainly due to the positive effects the participation has on the 
participant, the emphasis on prevention and educational, social and pedagogical values and 

norms in structured leisure activities, as well as the importance of youth workers.  

The purpose of this Master´s thesis was to create new knowledge for the academic 

community in Iceland to open the pathway for further research on the scope, forms and 

manifestations and the development of violent extremism amongst young people in Iceland. 

That makes it possible to form and develop procedures and tools for prevention and 

intervention for youth workers and lay the ground for evidence-based practises.  
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1 Inngangur  

Öfgahyggja er að sumra mati ein helsta ógnin við öryggi, stöðugleika og velmegun þjóðríkja 

og alþjóðasamfélagsins. Er það sérstaklega vegna tengsla öfgahyggju við ofbeldi og 

hryðjuverk (Davies, 2009; Schmid, 2013; Bénézech og Estano, 2016; Dhami og Murray, 2016; 

Pathé o.fl., 2018; Oppetit o.fl., 2019). Öfgahyggja er ekki nýtt fyrirbæri og á sér langa sögu 

(Muro, 2016; Doosje o.fl., 2016) en hún getur tekið breytingum og tekið á sig mismunandi 

birtingarmyndir eftir svæðum, aðstæðum, samhengi og tíma og getur sprottið út frá 

mismunandi hugmyndafræði eða málstað (Borum, 2003; López og Pašić, 2018; Pathé o.fl., 

2018; McElreath o.fl., 2018). Flestar birtingarmyndir öfgahyggju er hægt að skilgreina út frá 

pólitísku, trúarlegu, efnahagslegu, samfélagslegu og/eða sögulegu samhengi (Borum 2003; 

Davies, 2009). 

1.1 Tilgangur og markmið  
Markmiðið með rannsóknarritgerðinni er að kortleggja þá þekkingu sem er til staðar um 

öfgahyggju og sérstaklega ofbeldisfulla öfgahyggju. Lögð er áhersla á ungt fólk í Evrópu og 

mikilvægi forvarna gegn því að ungt fólk tileinki sér ofbeldisfulla öfgahyggju. Í því samhengi 
er lögð áhersla á áhrifaþætti fyrir ofbeldisfulla öfgahyggju, áhættu- og verndandi þætti fyrir 

ungt fólk gagnvart öfgahyggju og þátttöku í skipulögðum tómstundum sem mikilvæga 

forvörn gegn ofbeldisfullri öfgahyggju ungs fólks.  

Tilgangurinn er að skapa nýja þekkingu fyrir íslenskt fræðasamfélag svo hægt verði að 

takast á við ofbeldisfulla öfgahyggju hjá ungu fólki með frekari rannsóknum á umfangi, 

birtingarmyndum og þróun á Íslandi til að hægt verði að móta og þróa verklag og verkfæri 
fyrir forvarnarstarf og inngrip fyrir fólk sem starfar með ungu fólki í skipulögðu 

tómstundastarfi og leggja grunninn að þróun gagnreyndra aðferða. Það er mikilvægt vegna 

þeirra alvarlegu afleiðinga sem ofbeldisfull öfgahyggja getur haft á einstaklinga, hópa fólks 

og samfélagið í heild sinni (Bhui o.fl., 2012; Samari o.fl., 2018; Frounfelker o.fl., 2019; 
Emmelkamp o.fl., 2020). 

Öfgahyggja tekur á sig margar myndir en lögð er sérstök áhersla á tvær birtingarmyndir 

ofbeldisfullrar öfgahyggju hjá ungu fólki í Evrópu, það er hægrisinnaða öfgahyggju (e. right 
wing extremism) sem birtist meðal annars sem ný-nasismi og trúarlega innblásna öfgahyggju 

(e. religiously motivated extremism) eins og þekkist hjá hryðjuverkasamtökunum Íslamska 

ríkið (Doosje o.fl., 2016; López og Pašić, 2018; Emmelkamp o.fl., 2020). Rannsóknir benda til 

þess að ungt fólk í Evrópu sé í auknum mæli að tileinka sér ofbeldisfulla öfgahyggju og ganga 

til liðs við ofbeldisfull öfga- og hryðjuverkasamtök eins og samtök jíhadista (e. jihadist) og ný-
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nasista (Khosrokhavar, 2014; Aiello o.fl., 2018; López og Pašić, 2018; Oppetit o.fl., 2019; 

Emmelkamp o.fl., 2020; Puigvert o.fl., 2020).  

Ungt fólk er skilgreint sem sérstakur áhættuhópur með tilliti til hættunnar á því að 

tileinka sér ofbeldisfulla öfgahyggju og ganga til liðs við öfga- eða hryðjuverkasamtök sem 

beita skipulögðu ofbeldi og hryðjuverkum til þess að ná fram markmiðum sínum. 

Unglingsárin sjálf hafa verið skilgreind sem áhættuþáttur fyrir ofbeldisfullri öfgahyggju (Aiello 

o.fl., 2018; Campelo o.fl., 2018; Oppetit o.fl., 2019; Ludot o.fl., 2016; Rolling og Corduan, 

2018). 

Afleiðingar ofbeldisfullrar öfgahyggju eru margvíslegar og hafa áhrif á einstaklinga, hópa 

fólks sem og samfélagið í heild sinni. Slíkar afleiðingar eru meðal annars manntjón og 

ótímabær dauði, streita, ótti og kvíði á meðal almennings og jaðarsetning, fordæming og 

útskúfun minnihlutahópa (Bhui o.fl., 2012; Samari o.fl., 2018; Frounfelker o.fl., 2019; 

Emmelkamp o.fl., 2020). Því hefur verið lögð mikil áhersla á það í Evrópu, og um allan heim, 

að leita leiða til þess að sporna gegn því að ungt fólk tileinki sér ofbeldisfulla öfgahyggju 

(Mattsson o.fl., 2016; Aiello o.fl., 2018; Puigvert o.fl., 2020; Stephens o.fl., 2021).  

Unnið hefur verið hörðum höndum að stefnumótun í málefnum ungs fólks og öfgahyggju 

á síðustu árum, jafnt innan þjóðríkja sem og í samstarfi þjóða. Samhliða því hefur aukinn 

kraftur verið settur í að þróa forvarnir gegn ofbeldisfullri öfgahyggju á meðal ungs fólks 
(Mattsson o.fl., 2016; Aiello o.fl., 2018; Puigvert o.fl., 2020; Stephens o.fl., 2021). Í 

forvörnum gegn ofbeldisfullri öfgahyggju á meðal ungs fólks er lögð sérstök áhersla á 

samfélagslegar nálganir (e. community-based approaches) til þess að koma í veg fyrir að ungt 
fólk tileinki sér öfgafullar skoðanir og hugmyndir sem og ofbeldishegðun (Davies, 2009; 

Spalek, 2016; Mattsson o.fl., 2016).  

Með því er átt við samvinnu sem flestra aðila í nær- og fjærumhverfi ungs fólks, eins og til 

dæmis skóla og kennara, yfirvalda og þá sérstaklega lögreglu, aðila sem starfa í íþrótta- og 

tómstundastarfi og aðrar stofnanir samfélagsins (Spalek, 2016; Davies, 2009; Mattsson o.fl., 

2016; Puigvert o.fl., 2020). Í því samhengi hefur verið lögð áhersla á þátttöku í skipulögðu 

tómstundastarfi sem mikilvæga forvörn gegn því að ungt fólk tileinki sér ofbeldisfulla 

öfgahyggju og gangi til liðs við öfga- eða hryðjuverkasamtök (Mattsson o.fl., 2016; Aiello o.fl., 

2018; López og Pašić, 2018). 

Áhersla á þátttöku í skipulögðu tómstundastarfi er tilkomin vegna þeirra jákvæðu áhrifa 

sem þátttaka í tómstundum getur haft á einstaklinginn sem tekur þátt, til dæmis með þeim 

hætti að stuðla að jákvæðri sjálfsmynd hans, sjálfsvitund, valdeflingu og félagsfærni. Hún er 

einnig tilkomin vegna mikilvægra áhersluþátta í starfinu sem byggja á menntunar-, félags-, 
forvarna- og uppeldisgildum og viðmiðum (Æskulýðslög nr. 70/2007; Puigvert o.fl., 2020; 

Aiello o.fl., 2018; López og Pašić, 2018) og mikilvægi þeirra sem starfa í skipulögðu 
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tómstundastarfi með ungu fólki. Það felst meðal annars í því að þeir einstaklingar eru 

fyrirmyndir þátttakenda og geta stuðlað að jákvæðri upplifun og þroska hjá ungu fólki. Þar að 

auki hafa rannsóknir sýnt fram á að þeir aðilar eru oft á meðal þeirra sem sjá fyrstu merki 

þess að einstaklingur aðhyllist ofbeldisfulla öfgahyggju (Puigvert o.fl., 2020; Aiello o.fl., 2018; 

López og Pašić, 2018). 

Eitt af markmiðum þessarar rannsóknarritgerðar er að skilgreina hugtakið ofbeldisfull 

öfgahyggja með skýrum hætti í tvennum tilgangi, annars vegar að liðka fyrir frekari 

rannsóknum á ofbeldisfullri öfgahyggju hjá ungu fólki og hins vegar að leggja grunn að mótun 

og þróun á verklagi og verkfærum fyrir vettvang frítímans til að vinna gegn slíkri þróun hjá 

ungu fólki á Íslandi. Ljósi verður varpað á stöðu þekkingar á ofbeldisfullri öfgahyggju út frá 

rannsóknum og fræðilegum skrifum um viðfangsefnið. Litið verður til innri, ytri og 

persónulegra áhrifaþátta sem geta ýtt undir ofbeldisfulla öfgahyggju, einstaklingsbundinna 

áhættuþátta sem og áhættuþátta í nær- og fjærumhverfi einstaklingsins. Einnig er fjallað um 

verndandi þætti og hvernig allir þessi þættir tvinnast saman í forvörnum í gegnum skipulagt 

tómstundastarf með ungu fólki.   

1.2 Rannsóknarspurningar  
Þrjár rannsóknarspurningar liggja til grundvallar í rannsóknarritgerðinni. Þær eru:  

• Hvað er ofbeldisfull öfgahyggja og hvernig birtist hún hjá ungu fólki? 
• Hverjir eru helstu áhættuþættir og helstu verndandi þættir fyrir ungt fólk gagnvart 

ofbeldisfullri öfgahyggju? 
• Getur þátttaka í skipulögðu tómstundastarfi verið forvörn gegn ofbeldisfullri 

öfgahyggju ungs fólks? 
o Ef svo er, með hvaða hætti? 

Rannsóknarritgerðin er að mestu leyti byggð á erlendum rannsóknarniðurstöðum, ritrýndum 

fræðigreinum, skýrslum og bókum um öfgahyggju og ofbeldisfulla öfgahyggju. Heimildaöflun 

var einna helst rafræn og fór að mestu fram í gegnum leitir.is þar sem leitar var eftir 

leitarorðunum extremism, violent extremism, violent radicali*ation, terrorism og preventing 

violent extremism and radicali*ation.  

Leit í Skemmunni, sem varðveitir lokaverkefni háskólanemenda og rannsóknarrit kennara 

og fræðimanna (Skemman, e.d.) skilaði ekki neinum niðurstöðum þegar slegið var inn 

leitarorðið öfgahyggja. Leit í fræðiritum, leitarvél leitir.is og gögnum íslenskra stjórnvalda 

skilaði að sama skapi engum niðurstöðum.  

Rannsóknarritgerðin byggir einnig á erlendum sem og íslenskum rannsóknum og 

ritrýndum greinum og bókum um ungt fólk og þátttöku í skipulögðu tómstundastarfi. Einnig 

rannsóknum, skýrslum, ritrýndum greinum og fréttum um viðhorf Íslendinga gagnvart 
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innflytjendum, stöðu hryðjuverkaógnar á Íslandi og uppgangi öfgaafla í íslensku samfélagi. 

Þeirra heimilda var að mestu aflað með rafrænni leit. 

Engin siðferðileg álitamál komu upp við vinnslu verkefnisins.  

1.3 Mikilvægi rannsóknar 
Engar rannsóknir á ofbeldisfullri öfgahyggju ungs fólks hafa verið framkvæmdar á Íslandi svo 

vitað sé. Þrátt fyrir skort á rannsóknum er ofbeldisfull öfgahyggja til staðar á Íslandi (Freyr 

Rögnvaldsson og Jóhann Páll Jóhannsson, 2019; Oddur Ævar Gunnarsson, 2020; 

Ríkislögreglustjóri, 2021). Til dæmis er vitað að samtök ný-nasista sem ala á hatri í garð 

útlendinga og þá sérstaklega umsækjenda um alþjóðlega vernd og gyðinga hafa náð fótfestu 

í íslensku samfélagi (Ríkislögreglustjóri, 2021).  

Á sama tíma benda rannsóknir til þess að viðhorf Íslendinga til innflytjenda verði 

neikvæðari á milli ára (Eva Heiða Önnudóttir, 2009; Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 

2019; Margrét Valdimarsdóttir og Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 2020), að Íslendingar telji 

líkurnar á hryðjuverkum aukast með auknum fjölda innflytjenda frá löndum þar sem 
múslimar eru í meirihluta og að fjöldi Íslendinga tengi múslima við hryðjuverk (Margrét 

Valdimarsdóttir og Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 2020). 

Um er að ræða þróun sem getur ýtt undir togstreitu á milli einstaklinga og hópa sem búa 
í sama samfélagi sem og á milli minnihlutahópa og yfirvalda. Slíkt getur ýtt undir ofbeldisfulla 

öfgahyggju ungs fólks og loks stuðlað að samfélagslegri klofnun eða pólun (e. social 

polarisation) (van San o.fl., 2013; Alam og Husband, 2013; Ahmed o.fl., 2004; Fischbacher-
Smith, 2016; Cherney og Hartley, 2017; Aiello o.fl., 2018; Stephens o.fl., 2021). Því er 

mikilvægt að rannsaka viðfangsefnið betur í íslensku samhengi. 

Mikilvægi rannsóknarinnar felst fyrst og fremst í því að skapa nýja þekkingu fyrir íslenskt 

fræðasamfélag með því að kortleggja þá þekkingu sem er til staðar á viðfangsefninu erlendis. 

Fræðilegt gildi verkefnisins liggur í því að skapa grundvöll fyrir frekari þekkingaöflun og 

rannsóknir á umfangi, birtingarmyndum og þróun á ofbeldisfullri öfgahyggju á Íslandi. 

Hagnýtt gildi verkefnisins felst í því að með þekkingunni skapast grundvöllur fyrir því að 

hægt verði að móta og þróa verklag og verkfæri fyrir forvarnarstarf og inngrip fyrir fólk sem 

starfar með ungu fólki á vettvangi frítímans og leggja grunninn að þróun gagnreyndra 

aðferða. Með aukinni þekkingu á ofbeldisfullri öfgahyggju meðal þeirra sem starfa með ungu 

fólki er líklegra að hægt sé að sporna gegn því að ungt fólk tileinki sér slíka hegðun. Þar að 

auki skapar þekkingin grundvöll til stefnumótunar í málaflokknum, meðal annars með tilliti til 

sameiginlegra viðbragða yfirvalda, stofnana og annarra viðeigandi aðila við ofbeldisfullri 
öfgahyggju ungs fólks á Íslandi. 
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1.4 Uppbygging verkefnisins  
Rannsóknarritgerðin skiptist í 13 kafla. Í inngangi er gerð grein fyrir tilgangi og markmiði 

verkefnisins, mikilvægi rannsóknarinnar og rannsóknarspurningum. Í öðrum kafla eru 

skilgreiningar á helstu hugtökum. Í þriðja kafla er fjallað um öfgahyggju og ofbeldisfulla 

öfgahyggju þar sem skilgreining á því hugtaki er lögð fram. Í fjórða kafla er farið yfir 

öfgahyggju sem ferli og líkön sett fram til þess að skýra ferlið sem einstaklingur fer í gegnum 

á leið sinni að ofbeldisfullri öfgahyggju og hvað geti komið slíku ferli af stað. Í fimmta kafla er 

fjallað um persónulega sem og innri og ytri áhrifaþætti sem ýta undir ofbeldisfulla 

öfgahyggju hjá einstaklingum og hópum fólks.  

Í sjötta kafla er umfjöllun um ungt fólk og unglingsárin og í sjöunda kafla er fjallað um 

ungt fólk og ofbeldisfulla öfgahyggju. Fjallað er um einstaklingsbundna áhættuþætti sem og 

áhættuþætti í nær- og fjærumhverfi ungs fólks auk þess sem fjallað er um internetið og 

samfélagsmiðla sem sérstakan áhættuþátt. Í þeim kafla er einnig fjallað um verndandi þætti 

gegn ofbeldisfullri öfgahyggju ungs fólks. Í áttunda kafla er fjallað um forvarnir gegn 
ofbeldisfullri öfgahyggju ungs fólks. Í kafla níu er umfjöllun um menntun í frítímanum og í 

kafla tíu er fjallað um gildi og mikilvægi skipulagðra tómstunda. Kafli ellefu er um þátttöku í 

skipulögðum tómstundum sem forvörn gegn öfgahyggju ungs fólks. Umræður um 
viðfangsefni rannsóknarritgerðarinnar taka við í kafla tólf og lokaorðin eru í þrettánda og 

síðasta kaflanum.  
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2 Skilgreiningar á helstu hugtökum   

Öfgahyggja (e. extremism) felur í sér að einstaklingur búi yfir ákveðnum skoðunum eða 

hugmyndum sem hann telur vera einstakar. Einstaklingurinn telur sínar skoðanir vera þær 

einu réttu og ekkert svigrúm er fyrir aðrar skoðanir né vilji til þess að skilja önnur sjónarmið, 

aðrar hugmyndir eða skoðanir. Þær skoðanir sem einstaklingurinn býr yfir stangast yfirleitt á 

við ríkjandi gildi og viðmið samfélagsins og formgerð þess og geta til dæmis falið í sér að 

hafna hugmyndafræði lýðræðis og réttarríkisins (Davies, 2009; Borum, 2012a; 2012b; Muro, 

2016; Doosje o.fl., 2016). 

Ofbeldisfull öfgahyggja (e. violent extremism) felur í sér að einstaklingur eða hópur fólks 

vinnur markvisst að því að þröngva öfgafullum skoðunum sínum, sjónarmiðum og 

hugmyndum upp á annað fólk og er tilbúið til þess að beita ofbeldi í þeim tilgangi. Markmiðið 

með því er yfirleitt að breyta samfélaginu í átt að þeim skoðunum sem byggja oft á 

hugmyndafræðilegum, pólitískum eða trúarlegum sjónarmiðum sem eru andstæðar ríkjandi 
gildum og viðmiðum í samfélaginu (Davies, 2009; Muro, 2016; Doosje o.fl., 2016).  

Róttækni (e. radicalism) er flókið og umdeilt hugtak (Spalek, 2016) sem oft er lagt að 

jöfnu við öfgahyggju (Schmid, 2013). Um er að ræða hugtak sem yfirleitt er notað á 
neikvæðan hátt eða til þess að lýsa einhverju neikvæðu, en einstaklingur getur verið 

róttækur eða gripið til róttækra aðgerða án þess að það sé neikvætt (Davies, 2009). 

Róttækur einstaklingur getur til dæmis barist fyrir félagslegum eða pólitískum breytingum 
eða umbótum í samfélaginu án þess að nota ofbeldi. Þegar einstaklingurinn hins vegar grípur 

til ofbeldis til þess að ná fram markmiðum sínum er hins vegar talað um róttækni sem leiðir 

til ofbeldis eða ofbeldisfulla róttækni. Það er því notkun á ofbeldi sem greinir á milli 
jákvæðrar eða neikvæðrar róttækni (Davies, 2009; Borum, 2012a; 2012b; López og Pašić, 

2018; Muro, 2016; Doosje o.fl., 2016).  

Ofbeldisfull róttækni (e. violent radicalisation) felur í sér að einstaklingur eða hópur fólks 

tileinkar sér öfgafullar skoðanir, gildi, viðmið og hugmyndir sem fela meðal annars í sér 

ásetning um að nota, hvetja til eða greiða leiðina fyrir ofbeldi til þess að koma á framfæri 

hugmyndafræði, pólitísku viðfangsefni eða málstað með það að markmiðið að umbreyta 

samfélaginu, gildum þess og viðmiðum (López og Pašić, 2018; Vergani o.fl., 2018; Muro, 

2016; Campelo o.fl., 2018). Birtingarmyndir slíks ofbeldis geta til dæmis verið mannrán eða 

morð (Vergani o.fl., 2018). Róttækni og öfgahyggja eru yfirleitt skilgreind sem ferli sem talið 

er geta ýtt undir eða leitt til hryðjuverka (Campelo o.fl., 2018; Spalek, 2016; Emmelkamp 
o.fl., 2020).  

Hryðjuverk (e. terrorism ) hafa verið skilgreind sem skipulögð beiting á ofbeldi eða hótun 

um beitingu ofbeldis til þess að skapa ótta eða hræðslu til þess að ná fram pólitískum, 
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trúarlegum eða hugmyndafræðilegum markmiðum sem geta falið í sér umbreytingar á 

samfélaginu sem stangast á við ríkjandi gildi og viðmið (Schmid, 2013; Bénézech og Estano, 

2016; Doosje o.fl., 2016; Hoffman, 2017; Campelo o.fl., 2018; Emmelkamp o.fl., 2020).  

Slík markmið geta til dæmis falið í sér að stuðla að samfélagslegri pólun eða klofningi (e. 

social polarisation) og skapa vantraust og ótta á milli hópa fólks í sama samfélagi eða á milli 

almennra borgara og yfirvalda (Bazex o.fl., 2017; Bazex og Mensat, 2016; Wardlaw, 1989). 

Annað markmið getur verið að þrýsta á stefnubreytingu hjá stjórnvöldum í því ríki sem 

verður fyrir hryðjuverkaárás og taka þar með af þeim völdin (Wardlaw, 1989). Hryðjuverk 

beinast yfirleitt gegn óbreyttum borgurum (Schmid, 2013; Bénézech og Estano, 2016; Doosje 

o.fl., 2016; Emmelkamp o.fl., 2020).  

Lengi hefur verið deilt um skilgreiningar á hryðjuverkum og ekki er til nein ein skilgreining 

á hryðjuverkum sem fræðasamfélagið er sammála um. Skilgreiningar á hryðjuverkum geta 

verið undir menningarlegum, félagslegum og/eða pólitískum áhrifum og hvort um sé að 

ræða hryðjuverk þegar alvarlegur atburður á sér stað er háð túlkun á aðstæðum, umhverfi, 

pólitík og valdi hverju sinni (McCann og Pimley, 2020).  

Öll eiga þessi hugtök það sameiginlegt að lýsa sjónarmiðum sem eru frábrugðin þeim sem 

teljast samrýmast viðurkenndum gildum og viðmiðum samfélagsins, hugmyndum sem ögra 

viðurkenndri formgerð þess og hafna óbreyttu ástandi (e. status quo). Flestir tengja 
öfgahyggju og róttækni við uppreisnar- eða andófsfólk, fólk sem fremur hryðjuverk og aðra 

sem nota ofbeldi til þess að ná fram breytingum sem stangast á við viðurkennd gildi um 

lýðræði, réttarríki, frelsi, jafnrétti, aðskilnað ríkis og kirkju, kynjajafnrétti og tjáningarfrelsi 
sem dæmi (Schmidt, 2013; Muro, 2016; Vergani o.fl., 2018; Emmelkamp o.fl., 2020). 
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3 Öfgahyggja 

Öfgahyggja er áhyggjuefni um allan heim og að sumra mati ein helsta ógnin við öryggi, 

stöðugleika og velmegun þjóðríkja og alþjóðasamfélagsins. Er það sérstaklega vegna tengsla 

öfgahyggju við ofbeldi og hryðjuverk (Davies, 2009; Schmid, 2013; Bénézech og Estano, 

2016; Dhami og Murray, 2016; Pathé o.fl., 2018; Oppetit o.fl., 2019). Eftir hryðjuverkaárásina 

í Bandaríkjunum þann 11. september árið 2001 hafa rannsóknir á öfgahyggju og 

hryðjuverkum aukist til muna (McCauley og Moskalenko, 2017; Emmelkamp o.fl., 2020). 

Markmið þeirra rannsókna hefur fyrst og fremst verið að skilja hvað fær einstaklinga til þess 

að fremja hryðjuverk, að geta með því séð fyrir mögulegar árásir í framtíðinni og helst koma í 

veg fyrir þær (Bénézech og Estano, 2016; McCauley og Moskalenko, 2017) en baráttan gegn 

hryðjuverkum hefur um árabil verið forgangsatriði hjá alþjóðasamfélaginu (Doosje o.fl., 

2016; Oppetit o.fl., 2019).  

Öfgahyggja er ekki nýtt fyrirbæri. Öfgahyggja er ekki bundin við ákveðna einstaklinga eða 
hópa fólks, ákveðnar hugmyndir eða skoðanir, trú, menningu eða landsvæði. Öfgahyggja 

getur tekið breytingum og tekið á sig mismunandi birtingarmyndir eftir svæðum, aðstæðum, 

samhengi og tíma og getur sprottið út frá mismunandi hugmyndafræði eða málstað (Borum, 
2003; López og Pašić, 2018; Pathé o.fl., 2018; McElreath o.fl., 2018). Flestar birtingarmyndir 

öfgahyggju er þó hægt að skilgreina út frá pólitísku, trúarlegu, efnahagslegu, samfélagslegu 

og/eða sögulegu samhengi (Borum 2003; Davies, 2009). 

Helstu birtingarmyndum öfgahyggju í dag má skipta í fimm mismunandi hópa. Um er að 

ræða öfga-vinstrisinnaða hópa (e. extreme left-wing groups) sem eru and-kapítalískir hópar 

sem berjast fyrir réttlátri skiptingu auðs, öfga-hægrisinnaða hópa (e. extreme right-wing 
groups) eins og ný-nasista og Ku Kux Klan sem aðhyllast hvíta yfirburði sem þeir telja vera 

ógnað af innflytjendum og nota ofbeldi til að berjast gegn þeirri þróun og trúarlega 

innblásna hópa (e. religiously motivated groups) sem nota trú til þess að réttlæta ofbeldi 

gegn trúleysingjum, eins og til dæmis Íslamska ríkið (e. ISIS) (Doosje o.fl., 2016; López og 

Pašić, 2018; Emmelkamp o.fl., 2020).  

Þá er einnig um að ræða hópa þjóðernis- og aðskilnaðarsinna (e. nationalistic or 

separatist groups) eins og írska lýðveldisherinn (e. IRA) og aðskilnaðarhreyfingu Baska (e. 

ETA) og loks hópa sem einblína á ákveðinn málstað eða málefni (e. issue-based groups) eins 

og til dæmis hópa sem eru á móti þungunarrofi og/eða hinsegin fólki (Doosje o.fl., 2016; 

López og Pašić, 2018; Emmelkamp o.fl., 2020). 

Fræðasamfélagið deilir um ástæður þess að fólk tileinki sér öfgahyggju og taki jafnvel þátt 

í  hreyfingum eða samtökum sem beita ofbeldisfullum aðferðum, eins og til dæmis 

hryðjuverkum, til þess að ná fram ákveðnum áhrifum, markmiðum og/eða breytingum. Ekki 
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hefur náðst samkomulag á meðal fræðafólks um hvað það er sem veldur því að fólk tileinki 

sér öfgahyggju og hvað drífur öfgahyggju áfram (Vergani o.fl., 2018; Schmid, 2013; Borum, 

2012b; Knudsen, 2020; Bhui o.fl., 2020; Gill o.fl., 2021; McGilloway o.fl., 2015; Oppetit o.fl., 

2019). 

Á síðustu árum hefur þó orðið sú jákvæða þróun að áherslan í fræðasamfélaginu hefur 

færst frá því að vera á hvers konar fólk það er sem aðhyllist öfgahyggju yfir í rannsóknir á 

hvaða þættir það eru sem hafa þau áhrif á einstaklinginn að hann tileinki sér öfgafullar 

skoðanir og hugmyndir og sé jafnvel tilbúinn til þess að beita ofbeldi til þess að ná þeim 

fram. Ljóst er að svarið við því er hvorki einfalt né augljóst og ekki er hægt að skýra 

öfgahyggju og einstaklinga sem hana aðhyllast út frá ákveðnum einkennum, einstaka 

persónuþáttum eða ákveðinni hegðun (Borum, 2012b; Campelo o.fl., 2018; Stephens o.fl., 

2021). 

Ein af hindrununum sem standa í vegi fyrir því að samkomulag náist um skilgreiningu á 

öfgahyggju er margræðni lykilhugtaka í fræðunum. Fræðafólk er ekki sammála um 

skilgreiningar á þeim hugtökum sem tengjast öfgahyggju auk þess sem hugtökin eru oft 
notuð jöfnum höndum. Það á sérstaklega við um hugtökin róttækni, öfgahyggja og 

hryðjuverk (Campelo o.fl., 2018; Vergani o.fl., 2018; López og Pašić, 2018; Davies, 2009; 

Neumann, 2013; Schmid, 2013: Bhui o.fl., 2020, Knudsen, 2020; Gill o.fl., 2021). 

Margir þættir hafa áhrif á skilgreiningar á slíkum hugtökum, eins og til dæmis umhverfi, 

aðstæður, tilgangur og samhengi hverju sinni. Það veldur því að hugtök eins og róttækni og 

öfgahyggja eru notuð með mismunandi hætti eftir samhengi og jafnvel tilgangi hverju sinni, 
til að mynda eftir því hvort um er að ræða öryggismál, utanríkismál eða málefni innflytjenda. 

Niðurstaðan af slíkri óvissu hefur meðal annars leitt til þess að slík hugtök hafa mismunandi 

þýðingar fyrir stjórnvöld, stofnanir og þá sem starfa á vettvangi í hverju ríki fyrir sig sem og á 

milli ríkja og alþjóðastofnana (Vergani o.fl., 2018; Sedgwick, 2010; Neumann, 2013; Knudsen, 

2020). 

Þess ber að geta að nánast öll hugtök sem hafa pólitíska þýðingu, eins og segja má að 

hugtökin róttækni, öfgahyggja og hryðjuverk gera oftar en ekki, standa frammi fyrir 

skilgreiningarvanda þar sem tekist er á um þýðingu þeirra og notkun. Sem dæmi má nefnda 

hugtök eins og þjóðernishyggja, nýlendustefna, heimsveldi og bylting (Vergani o.fl., 2018). 

Ósamræmi í skilgreiningum getur vissulega valdið ruglingi og getur haft áhrif á rannsóknir og 

stefnumótun sem er að sumra mati áhyggjuefni (Sedgwick, 2010; Borum, 2012b; Knudsen, 

2020). Það dregur þó ekki úr mikilvægi þess að rannsaka öfgahyggju og hvað það er sem 

veldur henni svo hægt sé að sporna gegn henni (Vergani o.fl., 2018; Knudsen, 2020). 
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3.1 Ofbeldisfull öfgahyggja 
Almennt er gerður greinarmunur á vitsmunalegri öfgahyggju (e. cognitive 

radicalisation/extremism) sem felur í sér að einstaklingur tileinkar sér öfgafullar skoðanir og 

hugmyndir og ofbeldisfullri öfgahyggju (e. behavioural radicalisation/extremism) sem felur í 

sér að einstaklingurinn gengur lengra en að aðhyllast öfgafullar skoðanir og hugmyndir og er 

tilbúinn til þess að beita ofbeldi til þess að ná fram ákveðnum áhrifum, markmiðum og/eða 

breytingum sem þessar skoðanir og hugmyndir fela í sér. Oftar en ekki haldast þessar 

birtingarmyndir í hendur en þrátt fyrir það aðhyllist fjöldi fólks öfgafullar skoðanir og 

hugmyndir án þess þó að beita ofbeldi til þess að ná þeim fram (Muro, 2016; Vergani o.fl., 

2018; Emmelkamp o.fl., 2020). 

Af umfjöllun hér á undan er ljóst að erfiðlega hefur gengið að skilgreina hugtök í umræðu 

um öfgahyggju sem hefur skapað ósamræmi og erfiðleika í fræðilegri umfjöllun (Vergani o.fl., 

2018, Campelo o.fl., 2018). Hér er brugðist við því með því að setja fram skilgreiningu á 

ofbeldisfullri öfgahyggju í þeim tilgangi að til verði skilgreining fyrir íslenskt fræðasamfélag 
sem hægt er að nota til frekari rannsókna og á vettvangi. Lögð er áhersla á ofbeldisfulla 

öfgahyggju sem ferli. 

Ofbeldisfull öfgahyggja er ferli sem felur í sér að einstaklingur eða hópur fólks tileinkar sér 
öfgafullar skoðanir, hugmyndir, gildi og/eða viðmið og er tilbúinn til þess að beita, hvetja til 

og/eða greiða leiðina fyrir ofbeldi til þess að ná fram markmiðum sínum. Þessi markmið geta 

falið í sér hugmyndafræðilegar, pólitískar eða trúarlegar breytingar á samfélaginu sem 
stangast á við ríkjandi gildi, viðmið og formgerðir samfélagsins. Um er að ræða ferli sem 

getur leitt til hryðjuverka. 

Ofbeldið sem fylgir öfgahyggjunni er ýmist framið af einstaklingum eða hópum fólks og 
birtingarmyndin getur verið allt frá hatursorðræðu til hryðjuverkaárásar. 
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4 Ofbeldisfull öfgahyggja sem ferli   

Fjöldi fræðafólks skilgreinir ofbeldisfulla öfgahyggju sem ferli (Borum, 2003; Borum, 2012b; 

Davies, 2009; Della Porta og LaFree, 2012; López og Pašić, 2018; Campelo o.fl., 2018; Vergani 

o.fl., 2018; Muro, 2016; McCauley og Moskalenko, 2017; Sageman, 2008a; Horgan, 2009; 

Hegghammer, 2006; Doosje o.fl., 2016; Emmelkamp o.fl., 2020). Það felur í sér að 

einstaklingur fer í gegnum flókið og marghliða ferli sem fer fram á mörgum sviðum áður en 

hann tileinkar sér öfgahyggju og verður tilbúinn til þess að beita ofbeldi til þess að ná fram 

markmiðum sínum, hópsins eða samtakanna sem hann tilheyrir og jafnvel fremja hryðjuverk 

(Borum, 2012b; Muro, 2016; Doosje o.fl., 2016; McCauley og Moskalenko, 2017; Campelo 

o.fl., 2018; Oppetit o.fl., 2019). 

Um er að ræða ferli sem einstaklingur eða hópur fólks fer í gegnum þar sem það upplifir 

breytingar á hugsunarhætti og hegðun, sannfærist um öfgafullar skoðanir og hugmyndir og 

skuldbindur sig svo til þess að beita ofbeldi til þess að ná þeim fram. Yfirleitt er um að ræða 
ofbeldi sem beinist gegn almennum borgurum (Borum, 2003; Sageman, 2008a; Horgan, 

2009; Hegghammer, 2006; Della Porta og LaFree, 2012; Schmid, 2013; Muro, 2016; 

McCauley og Moskalenko, 2017; McElreath o.fl., 2018; Oppetit o.fl., 2019).  

Slíkt ferli tekur yfirleitt langan tíma, allt frá nokkrum mánuðum yfir í nokkur ár, og það 

getur verið erfitt að greina ferlið á meðan það á sér stað (Borum, 2012b; Muro, 2016). Ferlið 

getur verið línulegt, eða ekki, og það er mismunandi á milli einstaklinga. Það er einstakt fyrir 
hvern og einn en þó oft svipað á milli tilfella (Cherney, 2020). Þrátt fyrir mismunandi ferli 

geta einstaklingar komist á sama endastað rétt eins og einstaklingar geta farið saman í 

gegnum ferlið en endað á mismunandi stað (Borum, 2003; 2011). Vísbendingar um að 
einstaklingur sé að aðhyllast öfgahyggju í auknum mæli geta verið breytingar á 

hugsunarhætti og skoðunum, breytingar á  hegðun, framkomu og/eða útliti, nýir vinir, 

innhverfa (e. introversion) og/eða leyndarhyggja (e. secrecy) (Della Porta og LaFree, 2012; 

Muro, 2016; Bhui o.fl., 2020). 

Á síðustu árum hefur fræðafólk og aðrir sérfræðingar þróað fjölda líkana til þess að skýra 

ferlið sem einstaklingur fer í gegnum á leið sinni að ofbeldisfullri öfgahyggju og hvað kemur 

slíku ferli af stað. Markmiðið með því að greina ferlið er að reyna að auka skilning á því hvað 

ofbeldisfull öfgahyggja felur í sér í þeim tilgangi að reyna að sporna gegn því að fólk tileinki 

sér hana og koma þannig í veg fyrir ofbeldi og hryðjuverk um allan heim (Borum, 2003; 

2012b; Muro, 2016; McCauley og Moskalenko, 2017; López og Pašić, 2018; Campelo o.fl., 

2018; Oppetit o.fl., 2019). 
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4.1 Hryðjuverkastigi Moghaddam 
Moghaddam (2005) skilgreinir leiðina að ofbeldisfullri öfgahyggju og hryðjuverkum sem sex 

þrepa ferli. Hryðjuverkastiginn (e. the staircase to terrorism) er myndlíking sem felur í sér 

stiga með sex þrepum eða hæðum sem þrengist með hverri hæð. Stiginn skýrir ferlið sem 

einstaklingur fer í gegnum á leið sinni að því að tileinka sér ofbeldisfulla öfgahyggju og taka 

svo þátt í hryðjuverkastarfsemi, sem gerist á sjöttu og efstu hæð stigans. Hver hæð felur í sér 

ákveðinn tímapunkt í ferlinu en með hverri hæð sér einstaklingurinn færri og færri 

valmöguleika í stöðunni sem hann upplifir þar til sá eini sem er eftir felur í sér að skaða 

sjálfan sig, aðra, eða sjálfan sig og aðra (Moghaddam, 2005; Muro, 2016). 

Á fyrstu hæðinni upplifir einstaklingurinn einhvers konar óréttlæti, stöðnun og/eða skort. 

Einstaklingurinn er óöruggur um sjálfsmynd (e. identity) sína, sjálfsvitund (e. self-

consciousness) og stöðu sína í samfélaginu (Moghaddam, 2005; McCauley og Moskalenko, 

2017; López og Pašić, 2018). Á annarri hæðinni upplifir einstaklingurinn gremju og reiði 

vegna óréttlætisins og leitar lausna og leiða til þess að bæta stöðu sína (Moghaddam, 2005; 
Muro, 2016).  

Á þriðju hæðinni upplifir einstaklingurinn skort á tækifærum til þess að bæta stöðu sína 

og hann finnur ekki lausn á vanda sínum. Hann fer að kenna öðrum um hvernig komið er fyrir 
sér og hugmyndin um óvin, sem ber ábyrgð á stöðu einstaklingsins, verður til. 

Einstaklingurinn fer að sýna óvild í garð þeirra sem hann telur að um sé að kenna, mögulega 

vegna hvatningar frá öðrum. Á þessu stigi birtist reiðin frekar í orðum en aðgerðum en þeir 
sem halda áfram upp stigann eru líklegir til þess að beita ofbeldi (Moghaddam, 2005; Muro, 

2016; McCauley og Moskalenko, 2017; López og Pašić, 2018). 

Stærsta og mikilvægasta breytingin hjá einstaklingnum fer fram á fjórðu hæðinni. Þar 
byrjar einstaklingurinn að sjá siðferðilegt réttmæti í ofbeldisverknaði og jafnvel 

hryðjuverkum gegn óvini sínum. Hann fer að sýna samúð með málstað öfgafólks eða öfga- og 

hryðjuverkasamtökum sem deila þessum sameiginlega óvini með honum (Moghaddam, 

2005; McCauley og Moskalenko, 2017; López og Pašić, 2018).  

Á fimmtu hæðinni gengur einstaklingurinn til liðs við öfga- eða hryðjuverkasamtök sem 

vinna gegn hinum sameiginlega óvini og leggja áherslu á að bæta stöðu þeirra sem eru í 

sömu stöðu og hann og skortir lausnir á vanda sínum. Áherslan er á svarthvítan hugsunarhátt 

og hugmyndin um við og hinir er ríkjandi. Á þessu stigi tekur einstaklingurinn upp málstað 

hópsins eða samtakanna og einangrast frá samfélaginu. Á sjöttu og efstu hæðinni fremur 

einstaklingurinn ofbeldisverknað eða hryðjuverk með það að markmiði að skaða eða drepa 
hinn sameiginlega óvin sem búið er að gera ómennskan og réttlæta ofbeldi gegn 

(Moghaddam, 2005; McCauley og Moskalenko, 2017; López og Pašić, 2018).  
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Mynd 1. Hryðjuverkastigi Moghaddam. 

 

Hryðjuverkastigi Moghaddam felur í sér viðurkennda skilgreiningu á öfgahyggju sem ferli 

sem einstaklingur fer í gegnum á leið sinni að því að fremja ofbeldisverknað eða hryðjuverk í 

nafni öfgahópa eða samtaka. Moghaddam greinir með skýrum hætti á milli þeirra sem 
aðhyllast vitsmunalega öfgahyggju og ofbeldisfulla öfgahyggju en munurinn liggur á milli 

fjórðu og fimmtu hæðar í hryðjuverkastiganum, eins og sjá má á mynd 1 (Moghaddam, 2005; 

McCauley og Moskalenko, 2017).  

Flest fólk sem upplifir óréttlæti, gremju eða reiði vegna stöðu sinnar fer ekki lengra en á 

fyrstu hæð í stiga Moghaddam, sumir fara upp nokkrar hæðir en fáir einstaklingar fara alla 

leið upp stigann (Moghaddam, 2005; McCauley og Moskalenko, 2017; López og Pašić, 2018) 
en rétt er að taka fram að flestir sem aðhyllast öfgafullar skoðanir og hugmyndir beita ekki 

ofbeldi til þess að ná þeim fram (Borum, 2012b; Bhui o.fl., 2014; Hafez og Mullins, 2015; 

Muro, 2016; Spalek, 2016; McCauley og Moskalenko, 2017; Campelo o.fl., 2018). 

4.2 Fjögurra þrepa líkan Borum 
Fleira fræðafólk leggur áherslu á mikilvægi þess að greina á milli fólks sem hefur öfgafullar 

hugmyndir og skoðanir og fólks sem beitir ofbeldi til þess að ná þeim fram (Horgan, 2005; 

Borum, 2012a; 2012b; McCauley og Moskalenko, 2017). Fjögurra þrepa líkan Borum (2003) 

felur í sér fjögur mismunandi þrep eða stig í ferli einstaklings að ofbeldisfullri öfgahyggju. Um 

er að ræða hugtaka líkan (e. conceptual model) sem lýsir þróun á hugsunarhætti 
hryðjuverkamannsins (e. terrorist mind-set) þar sem því er haldið fram að í ferli allra að 
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ofbeldisfullri öfgahyggju séu einhverjir sameiginlegir þættir. Fjögurra þrepa líkan Borum lýsir 

því hvernig gremja, óréttlæti og vanmáttur einhvers konar er umbreytt í hatur á ákveðnum 

einstaklingum eða hópum fólks sem fá á sig mynd ómennsks skrímslis. Hjá sumum verður 

hatrið að réttlætingu á og drifkraftur fyrir ofbeldi gagnvart þeim einstaklingum eða hópi fólks 

(Borum, 2003; 2012b; Muro, 2016). 

Samkvæmt líkani Borum (2003) hefst ferlið á því að einstaklingur eða hópur fólks ber 

kennsl á einhvern óæskilegan eða óvelkominn atburð, ástand eða annað umkvörtunarefni og 

upplifir það sem óréttlátt eða óverðskuldað. Það er samhengið (e. context) sem geta verið 

efnahagslegir þættir, eins og til dæmis fátækt og/eða atvinnuleysi, eða samfélagslegir þættir, 

eins og til dæmis skerðing á frelsi einstaklingsins, skortur á lögum og reglu, eða átök og stríð 

(Borum, 2003; 2012b; Muro, 2016). 

Á öðru þrepinu upplifir einstaklingurinn að sá atburður, ástand eða umkvörtunarefni sem 

um ræðir hverju sinni beinist sérstaklega gagnvart einstaklingnum sjálfum eða hópnum sem 

hann tilheyrir þar sem sú staða sem er uppi hjá honum á ekki við um aðra. Þar kemur 

samanburðurinn (e. comparison) inn í myndina. Dæmi um slíka birtingarmynd getur verið 
upplifun þeirra sem búa við skort og viðhorf þeirra til annarra sem búa við velmegun og 

ofgnótt. Slík upplifun skapar gremju og óvild í garð þeirra sem hafa það betra og eru taldir 

bera ábyrgð á stöðu þeirra sem telja sig búa við óréttlæti. Það getur til dæmis átt við viðhorf 
sumra í Mið-Austurlöndum til vestrænna ríkja og íbúa þeirra (Borum, 2003; Muro, 2016).  

Þriðja þrepið felur í sér að bera kennsl á þann sem ber ábyrgð á óréttlætinu, hvort sem 

það er einstaklingur, hópur fólks eða þjóð sem ber ábyrgð á stöðunni vegna hegðunar sinnar 
eða framkomu. Þeim er þar með eignuð (e. attribution) ábyrgð á stöðu þeirra sem upplifa 

óréttlæti og eru gerðir að óvini. Þeir sem aðhyllast hvíta yfirburði eru á meðal þeirra sem 

nota þessa aðferð til þess að ala á andúð í garð minnihlutahópa í Bandaríkjunum. Það gera 

þeir með því að sækja á unga hvíta menn sem búa við fátækt og reyna að sannfæra þá um að 

atvinnuþátttaka og fjárhagsaðstoð til minnihlutahópa af öðrum uppruna sé ástæða þess að 

hvítar fjölskyldur búi við fátækt (Borum, 2003). 

Fjórða og síðasta þrepið felur í sér viðbrögð (e. reaction) við óréttlætinu. Sá sem er talinn 

bera ábyrgð á óréttlætinu er stimplaður sem slæmur og fjandsamlegur aðili. Færð eru rök 

fyrir því að gott fólk valdi ekki öðrum tjóni viljandi. Óvinurinn, svo sem minnihlutahóparnir í 

Bandaríkjunum sem kennt er um fátækt hvítra fjölskyldna, er gerður að ómennsku skrímsli 

svo auðvelt sé að réttlæta ofbeldi gegn honum (Borum, 2003; 2012b; Muro, 2016). 
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Mynd 2. Fjögurra þrepa líkan Borum. 

 

Fjögurra þrepa líkan Borum (2003) lýsir ágætlega því ferli sem einstaklingur fer í gegnum 

á leið sinni að ofbeldisfullri öfgahyggju og hvernig vitsmunaleg öfgahyggja þróast yfir í 

ofbeldisfulla öfgahyggju eins og sjá má á mynd 2. Borum leggur áherslu á hvernig 
hugsunarháttur einstaklings sem verður að hryðjuverkamanni breytist og hvernig upplifað 

óréttlæti getur breyst hratt í hatur á ákveðnum einstaklingum eða hópum fólks sem talin eru 

bera ábyrgð á óréttlætinu og beita má ofbeldi (Borum, 2003; 2012b; Muro, 2016). 

4.3 Pýramídar McCauley og Moskalenko 
McCauley og Moskalenko (2017) hafa einnig sett fram líkan um ferli í átt að öfgahyggju. Þau 
gera skýran greinarmun á ferlinu að öfgahyggju eftir því hvort um sé að ræða vitsmunalega 

öfgahyggju eða ofbeldisfulla öfgahyggju og hafa þróað pýramída fyrir hvort ferli fyrir sig. Þau 

leggja áherslu á að ekki er um stigvaxandi ferli að ræða heldur að hægt sé að fara á milli stiga 

eða þrepa. 

4.3.1 Skoðanapýramídinn 

Skoðanapýramídi (e. opinion pyramid) McCauley og Moskalenko (2017) skiptist í fjögur 

mismunandi stig.  
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Mynd 3. Skoðanapýramídi McCauley og Moskalenko. 

 

Eins og sjá má á mynd 3 eru einstaklingar á neðsta stiginu sem hafa ekki áhuga á 

sérstökum pólitískum (eða annars konar) málstað og eru hlutlausir (e. neutral). Á öðru 

stiginu er fólk sem styður einhvern ákveðinn málstað en réttlætir ekki ofbeldi til þess að ná 
honum fram (e. sympathiser). Á þriðja stiginu er fólk sem réttlætir ofbeldi til varnar 

málstaðnum (e. justifiers) og á toppi pýramídans eru þeir einstaklingar sem upplifa 

persónulega siðferðislega skyldu til þess að verja málstaðinn og nota ofbeldi til þess (e. 

personal moral obligation). 

4.3.2 Aðgerðapýramídinn 

Aðgerðapýramídi (e. action pyramid) McCauley og Moskalenko (2017) skiptist einnig í fjögur 

mismunandi stig. Á botni aðgerðapýramídans eru einstaklingar sem eru óvirkir (e. inert) og 

gera ekkert fyrir pólitískan eða annars konar málstað eða hóp. Á öðru stiginu er fólk sem 

tekur þátt í löglegum aðgerðum til stuðnings ákveðnum málstað (e. activist). Á þriðja þrepinu 

er svo fólk sem tekur þátt í ólöglegum aðgerðum til stuðnings ákveðnum málstað (e. radicals) 

og á toppi pýramídans eru einstaklingar sem taka þátt í ólöglegum aðgerðum sem eru 

ofbeldisfullar og beinast gegn almennum borgurum, eins og til dæmis hryðjuverk (e. 

terrorists). 



 

25 

 

Mynd 4. Aðgerðapýramídi McCauley og Moskalenko. 

 

Pýramídar McCauley og Moskalenko (2017) eru greiningartæki sem gera skýran 

greinarmun á fólki sem styður ákveðinn málstað en réttlæta ekki notkun á ofbeldi til þess að 

ná honum fram og fólki sem gengur lengra og er tilbúið til þess að beita ofbeldi og jafnvel 

fremja hryðjuverk fyrir málstaðinn, eins og sjá má á mynd 4. Þessir pýramídar hafa verið 
notaðir til þess að greina niðurstöður skoðanakannana og rannsókna. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að allt að helmingur múslima í Bretlandi og í Bandaríkjunum trúa því að stríðið gegn 

hryðjuverkum (e. war on terror) sé stríð gegn Íslam (McCauley, 2013; McCauley og 
Moskalenko, 2017). Þeir einstaklingar sem trúa því eru taldir hafa samúð með málstað 

jíhadista (e. sympathisers) og falla því undir annað stigið í skoðanapýramídanum (McCauley 

og Moskalenko, 2017). 

Ljóst er að ekki er hægt að skýra ferlið sem leiðir til öfgahyggju, og sérstaklega 

ofbeldisfullrar öfgahyggju, á einn hátt, með einni kenningu, einu greiningartæki eða einu 

líkani. Það er ekki til ein uppskrift að ferlinu sem gildir fyrir allt fólk og í raun má segja að 

ekkert tilfelli sé eins og hvert þeirra þar með einstakt (Borum, 2003; 2012a; 2012b; Muro, 

2016; McCauley og Moskalenko, 2017; López og Pašić, 2018; Campelo o.fl., 2018; Oppetit 

o.fl., 2019).  

Einstaklingar geta aðhyllst öfgahyggju á mismundi tímapunkti í lífi sínu, á eigin vegum án 

stuðnings eða hvatningar frá öðrum og án þess að ganga til liðs við öfga- eða 

hryðjuverkasamtök. Að sama skapi geta einstaklingar aðhyllst öfgahyggju vegna áhrifa frá 

öðru fólki og gengið til liðs við öfga- eða hryðjuverkasamtök og tileinkað sér ofbeldisfulla 
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öfgahyggju í gegnum hópinn. Fólk getur farið saman í gegnum ferlið og það geta líka hópar 

fólks gert og óvíst er hvort þeir sem fara saman af stað í ferlið endi á sama stað (Borum, 

2012a; Bénézech og Estano, 2016; Vergani o.fl., 2018; Kleinmann, 2012; Oppetit o.fl., 2019).  

Þau greiningartæki sem hafa verið þróuð til þess að skýra öfgahyggju sem ferli eru 

mikilvæg til þess að auka skilning á því hvað veldur því að fólk aðhyllist ofbeldisfulla 

öfgahyggju og hvaða þættir hafa mögulega áhrif á að fólk tileinki sér ofbeldisfulla öfgahyggju. 

Með auknum skilningi er mögulega hægt að sporna gegn því að fólk aðhyllist öfgahyggju og 

koma í veg fyrir ofbeldi og hryðjuverk (Borum, 2003; 2012b; Muro, 2016; McCauley og 

Moskalenko, 2017; López og Pašić, 2018; Campelo o.fl., 2018; Oppetit o.fl., 2019). 
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5 Áhrifaþættir sem ýta undir ofbeldisfulla öfgahyggju 

Þrátt fyrir að ekki sé til ein almenn skilgreining á öfgahyggju og fræðasamfélaginu reynist 

erfitt að sammælast um skilgreiningu á því hvað ofbeldisfull öfgahyggja felur í sér er um að 

ræða viðfangsefni sem mikilvægt er að rannsaka vegna þeirra margþættu áhrifa sem 

ofbeldisfull öfgahyggja hefur á einstaklinga, hópa fólks, samfélög og heimsmyndina alla. 

Ofbeldisfull öfgahyggja á sér langa sögu (Muro, 2016; Doosje o.fl., 2016) en frá árinu 2001 

hefur viðfangsefnið fengið sérstaklega mikla athygli fræðasamfélagsins sem hefur skilað 

mikilvægum niðurstöðum sem sammælst hefur verið um (Vergani o.fl., 2018; Oppetit o.fl., 

2019). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að ástæðurnar fyrir því að fólk aðhyllist öfgahyggju geta 

verið fjölmargar rétt eins og ástæður þess að einstaklingar eða hópar fólks fremja 

ofbeldisverknað eða hryðjuverk (Schuurman og Horgan, 2016; Vergani o.fl., 2018). Lögð 

hefur verið áhersla á að rannsaka hvað það er sem veldur því að fólk tileinki sér ofbeldisfulla 
öfgahyggju, hvað kemur ferlinu af stað og með hvaða hætti sé hægt að koma í veg fyrir það. Í 

því samhengi hafa rannsóknir sérstaklega beint að því hvaða þættir geta haft áhrif á að fólk 

tileinki sér öfgahyggju og ofbeldi til þess að geta spáð fyrir um hana (Della Porta og LaFree, 
2012; Vergani o.fl., 2018; Oppetit o.fl., 2019). Slíkar rannsóknir hafa sýnt fram á fjölda hvata 

eða áhrifaþátta fyrir ofbeldisfulla öfgahyggju (Spalek, 2016; McElreath o.fl., 2018). 

Hægt er að skipta áhrifaþáttunum í þrjá flokka. Fyrsti flokkurinn er innri áhrifaþættir (e. 
push factors) sem geta til dæmis verið efnahags- og samfélagslegir þættir eins og fátækt, 

atvinnuleysi og upplifað óréttlæti. Annar flokkurinn er ytri áhrifaþættir (e. pull factors) sem 

geta verið félagslegir, trúarlegir og/eða stjórnmálalegir þættir eins og hugmyndafræði, 
áróður eða sú upplifun að tilheyra hópi. Þriðji flokkurinn er persónulegir áhrifaþættir (e. 

personal factors) sem geta til dæmis verið sálrænir þættir eins og áföll eða ákveðin 

persónueinkenni (Horgan, 2009; Kleinmann, 2012; Vergani o.fl., 2018; McElreath o.fl., 2018).  

Þeir þættir sem geta haft áhrif á og ýtt undir ofbeldisfulla öfgahyggju tengjast yfirleitt 

með einhverjum hætti eða vinna saman. Með því er átt við að samfélagslegir þættir, eins og 

til dæmis fátækt eða atvinnuleysi, geta ýtt undir persónulega áhrifaþætti, eins og til dæmis 

þunglyndi eða neikvæða sjálfsmynd, sem svo geta ýtt undir ytri áhrifaþætti, eins og til dæmis 

þá löngun að tilheyra hópi. Sú löngun getur verið uppfyllt með því að ganga til liðs við hópa 

eða samtök sem aðhyllast öfgahyggju og beita ofbeldi (Sitzer og Heitmeyer, 2008; 

Schuurman og Horgan, 2016; Vergani o.fl., 2018). Þó er talið mikilvægt að greina á milli 
mismunandi áhrifaþátta þar sem þeir geta skýrt mismunandi grundvöll og ástæður þess að 

fólk tileinki sér ofbeldisfulla öfgahyggju (Vergani o.fl., 2018; Kleinmann, 2012; Cragin o.fl., 

2015; Schuurman og Horgan, 2016). 
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5.1 Innri áhrifaþættir  
Sá áhrifaþáttur sem birtist oftast í fræðilegri umfjöllun og er talinn geta ýtt undir að fólk 

tileinki sér ofbeldisfulla öfgahyggju er skortur á þátttöku í þjóðfélagslegum hópi, sem einnig 

hefur verið skýrt sem jaðarsetning, félagsleg útilokun, útskúfun, óréttlæti og mismunun sem 

veldur gremju, vonbrigðum og reiði (Vergani o.fl., 2018; Pisoiu, 2015; Scorgie-Porter, 2015; 

Orsini, 2013; Botha, 2014; Abbas og Siddique, 2012; Ilardi, 2013; De Koster og Houtman, 

2008). Sem dæmi má nefna að samkvæmt rannsóknum ganga þrír af hverjum fjórum 

einstaklingum til liðs við hryðjuverkasamtökin Íslamska ríkið eða Al-Kaída í gegnum 

hópamyndun. Slíkir hópar koma til dæmis saman í hverfum eða bæjum og búa yfirleitt yfir 

félagslegu neti sem þá skortir sem ganga til liðs við hópinn (Atran o.fl., 2017).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að jíhadistar ganga til liðs við slíka hópa vegna gremju eða 

óréttlætis sem þeir upplifa, meðal annars af árásargjarnri utanríkisstefnu vestrænna ríkja í 

garð múslímskra ríkja. Dæmi um slíkt er stríðið gegn hryðjuverkum, stríðið í Afganistan og 

nýlendustefna vestrænna ríkja í ríkjum þar sem múslimar eru í meirihluta. Þá virðist upplifun 
þeirra af vestrænum yfirburðum í alþjóðastjórnmálum og efnahagsmálum einnig ýta undir að 

einstaklingar gangi til liðs við öfga- eða hryðjuverkasamtök (Doosje o.fl., 2016; Vergani o.fl., 

2018; Zhirkov o.fl., 2014).  Þegar um er að ræða hægrisinnaðar öfgar er skynjuð ógn við 
hópinn sem einstaklingarnir tilheyra áhrifaþáttur sem oft er nefndur í rannsóknum. Þessi ógn 

snýst yfirleitt um kynþáttaforsendur, þá upplifun að hópnum standi ógn af fólki af öðrum 

kynstofni eða uppruna en það sjálft (Sitzer og Heitmeyer, 2008; Davydov, 2015; Doosje o.fl., 
2016; Vergani o.fl., 2018). 

Einn helsti áhrifaþáttur ofbeldisfullrar öfgahyggju er atvinnuleysi. Sambandið á milli 

atvinnuleysis og slíkrar öfgahyggju er tvíþætt. Í fyrsta lagi getur atvinnuleysi verið uppspretta 
gremju og reiði sem, ásamt öðrum þáttum, ýtir undir ofbeldisfulla öfgahyggju. Í öðru lagi 

skapar atvinnuleysi aukinn frítíma sem getur skapað forsendur fyrir því að einstaklingurinn er 

opnari fyrir liðssöfnun í öfga- eða hryðjuverkasamtök (Schmid, 2013; Vergani o.fl., 2018; 

Campelo o.fl., 2018; Benmelech og Klor, 2020; Puigvert o.fl., 2020).  

Menntun er annar þáttur sem getur haft áhrif á ofbeldisfulla öfgahyggju hjá 

einstaklingum eða hópum fólks. Rannsóknir hafa sýnt fram á að aðgengi að menntun, 

menntunarstaða og tegund menntunar getur spáð fyrir um öfgafullar hugmyndir og 

skoðanir, meðal annars að því leyti að tengsl eru á milli minni menntunar og óvandaðra 

skoðana og einfaldrar lífssýnar (Hegghammer, 2006; Zhirkov o.fl., 2014). Þess ber þó að geta 

að rannsóknir hafa einnig sýnt fram á tengsl á milli hærra menntunarstigs og nýliðunar í öfga- 
og hryðjuverkasamtökum. Það skýrist að einhverju leyti af sérstökum áróðursaðferðum sem 

beinast sérstaklega að háskólanemum, en rannsóknir hafa sýnt fram á að leiðtogar í 
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hryðjuverkasamtökum eru oft með mikla menntun (Vergani o.fl., 2018; Sameinuðu 

þjóðirnar, 2017). 

Aðrir innri áhrifaþættir sem geta ýtt undir öfgahyggju eru fátækt, kúgun eða undirokun af 

hálfu ríkisvalds (að mestu utan Evrópu), skortur á lögmæti, ójöfnuður, ofbeldi, fangelsisvist, 

átök og stríðsástand (Vergani o.fl., 2018). Þá benda rannsóknir til þess að þátttaka í löglegum 

aðgerðum, sem fela ekki í sér ofbeldi, til stuðnings ákveðnum málstað (e. activism) geti verið 

áhrifaþáttur fyrir öfgahyggju (Emmelkamp o.fl., 2020) eins og aðgerðapýramídi McCauley og 

Moskalenko (2017) sýnir. Þess ber þó að geta að flestir sem taka þátt í einhvers konar 

aðgerðum til stuðnings ákveðins málstaðs leiðast ekki út í ofbeldisfulla öfgahyggju og fremja 

ekki hryðjuverk (Emmelkamp o.fl., 2020). 

5.2 Ytri áhrifaþættir 
Áróður öfga- og hryðjuverkasamtaka er talinn vera sá ytri áhrifaþáttur sem hefur mest áhrif á 

að fólk tileinki sér ofbeldisfulla öfgahyggju (Vergani o.fl., 2018). Grundvöllur áróðursins sem 

getur ýtt undir að einstaklingar tileinki sér ofbeldisfulla öfgahyggju felur í sér réttlætingu á 
ofbeldi sem stuðlar að siðferðislegri aftengingu (e. moral disengagement) einstaklingsins og 

sviptingu á mannlegum eiginleikum (e. de-humanisation) hans (Tosini, 2009; Stern, 2014; 

Vergani o.fl., 2018). 

Í yfirferð Vergani o.fl. (2018) á niðurstöðum rannsókna á ofbeldisfullri öfgahyggju er 

neysla á áróðri öfgafólks, öfgahópa eða hryðjuverkasamaka nefnd sem ástæða þess að 

einstaklingur tileinki sér ofbeldisfulla öfgahyggju í tveimur þriðju tilfella. Slíkur áróður getur 
verið rekinn í gegnum skipulagðar fjölmiðlaeiningar hryðjuverkasamtaka, eins og í tilfelli 

Íslamska ríkisins, þar sem skipulögðum áróðursmaskínum var beitt, til dæmis á netinu 

(Ingram, 2015; McElreath o.fl., 2018). Slíkur áróður innihélt meðal annars loforð um lífstíl 

sem einkennist af dýrð og frægð, loforð um innihaldsríkt líf og enn betra líf eftir dauðann 

fyrir þá sem berjast fyrir samtökin (van San, 2018; McElreath o.fl., 2018; Puigvert o.fl., 2020). 

Slíkan áróður er einnig að finna í sögulegum eða menningarlegum munum, eins og til 

dæmis sögu nasisma eða nasískum táknum og merkjum, í tónlist, fatnaði eða öðrum 

táknrænum hlutum (Stern, 2014; Mattsson og Johansson, 2018; 2020). Tilviksrannsókn Stern 

(2014) á sænskum ný-nasista sem var dæmdur í lífstíðarfangelsi, meðal annars fyrir röð 

morða á innflytjendum, leiddi í ljós að áhugi hans á ný-nasisma gerði fyrst vart við sig þegar 

hann var tíu eða ellefu ára. Að hans sögn byrjaði hann snemma að lesa um seinni 

heimsstyrjöldina og nasista og heillaðist meðal annars af þeim búningum sem nasistar 

klæddust, táknum sem þeir notuðu, framkomu þeirra og hvernig þeir þrömmuðu. Hann sagði 
einnig að nasismi hefði vakið áhuga hans af því að hann væri bannaður.  
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Fjöldi fræðafólks leggur áherslu á að það er sjaldan hugmyndafræði, skoðanir eða 

hugmyndir öfga- og hryðjuverkasamtaka sem koma ferlinu að ofbeldisfullri öfgahyggju af 

stað eða eru aðal áhrifaþátturinn. Rannsóknir sýna fram á að algengara er að verið sé að 

reyna að uppfylla ákveðnar þarfir með því að ganga til liðs við slíka hópa eða samtök en þær 

þarfir geta til dæmis snúist um að tilheyra hópi, leit að viðurkenningu, fyrirmyndum eða 

vinum (Bjørgo, 2008; Stern, 2014; Mattsson og Johansson, 2020).  

Í tilfellum jíhadista er yfirleitt um neikvæð tengsl á milli trúar og þekkingar á Íslam að 

ræða. Rannsóknir hafa sýnt fram á að þeir sem aðhyllast slíka öfgahyggju eru yfirleitt ekki 

mjög trúaðir og hafa litla þekkingu á trúarritum áður en þeir ganga til liðs við öfga- eða 

hryðjuverkasamtök, enda snýst bókstafstrú í grunninn um að hafna hefðbundnum, 

skipulögðum og fræðilegum trúarbrögðum (Vergani o.fl., 2018). Þá hafa rannsóknir sýnt fram 

á að trúarbrögð ein og sér verða yfirleitt ekki til þess að einstaklingar eða hópar fólks fremji 

hryðjuverk þó trú sé nýtt sem verkfæri við nýliðun í öfga- og hryðjuverkasamtök og sem 

réttlæting fyrir ofbeldi og hryðjuverkum (Davies, 2009; Abbas, 2012; Zhirkov o.fl., 2014; 

Acevedo og Chaudhary, 2015; Vergani o.fl., 2018). Að sama skapi hafa rannsóknir sýnt fram á 
að ástæður þess að einstaklingar ganga til liðs við ný-nasistasamtök eru ekki endilega 

hugmyndafræðilegar (Stern, 2014; Mattsson og Johansson, 2020). 

Einn helsti ytri áhrifaþátturinn sem getur ýtt undir ofbeldisfulla öfgahyggju er aflfræði 
hópa (e. group dynamics) en rannsóknir hafa sýnt fram á að ofbeldisfull öfgahyggja og 

hryðjuverk eru að miklu leyti hópfyrirbæri og að flestir tileinka sér ofbeldisfulla öfgahyggju í 

gegnum félagslegt umhverfi eða aðstæður (Doosje o.fl., 2016; Vergani o.fl., 2018; Puigvert 
o.fl., 2020). Þau öfl hópa sem tengjast ofbeldisfullri öfgahyggju eru meðal annars 

hópþrýstingur, sú upplifun að tilheyra hópi, að einstaklingur myndi sterk tengsl við hóp sem 

hefur svipaðar hugmyndir og skoðanir og að hugmyndir um sjálfsmynd og sjálfsvitund séu 

uppfylltar með þátttöku í hópi (Davies, 2009; Sitzer og Heitmeyer, 2008; McCauley og 

Scheckter, 2008; Campelo o.fl., 2018; McGilloway o.fl., 2015; Hofmann, 2015; Doosje o.fl., 

2016). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl á milli aflfræði hópa og hugmyndafræði þar sem 

einstaklingar tileinka sér öfgafullar hugmyndir og skoðanir í gegnum hópamyndanir og ganga 

svo til liðs við hryðjuverkasamtök. Hópamyndanir öfga- og hryðjuverkasamtaka á netinu 

uppfylla einnig þessi skilyrði (Edwards og Gribbon, 2013; Botha, 2014; Vergani o.fl., 2018; 

McElreath o.fl., 2018; Oppetit o.fl., 2019; Amit o.fl., 2020). Í því samhengi eru persónutöfrum 

og náðargáfu einstaklinga, og sérstaklega leiðtoga, í öfga- og hryðjuverkasamtökum veitt 

sérstök athygli þar sem þeir eru færir um að hrífa einstaklinga með sér, fylla þá eldmóði og 

hvetja þá áfram í ferlinu að ofbeldisfullri öfgahyggju. Í þeim tilgangi mynda þeir oft sérstök 

tengsl og jafnvel sambönd við nýliða (Moghaddam, 2005; Hofmann, 2015; Ilardi, 2013; 
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Kleinmann, 2012; Vergani o.fl., 2018). Vegna hæfileika þeirra, sérstaklega við nýliðun, eru 

slíkir leiðtogar oft skilgreindir sem áróður (Hofmann, 2015). 

Aðrir ytri áhrifaþættir sem geta ýtt undir ofbeldisfulla öfgahyggju einstaklinga tengjast 

efnahagslegum ávinningi. Með því er meðal annars átt við að einstaklingar fremja stundum 

ofbeldisverknað eða hryðjuverk fyrir fjárhagslegan ávinning. Það á bæði við um jíhadista og 

öfga-hægrisinnaða einstaklinga (Leuzinger-Bohleber, 2016; Puigvert o.fl., 2020). 

5.3 Persónulegir áhrifaþættir  
Persónulegir áhrifaþættir einir og sér eru yfirleitt notaðir til þess að skýra vitsmunalega 

öfgahyggju frekar en öfgahyggju sem felur í sér ofbeldisfulla hegðun. Þeir skýra 

einstaklingsbundna öfgahyggju, það er þegar einstaklingur aðhyllist öfgahyggju án 

utanaðkomandi áhrifa, frekar en það ferli sem fer fram í gegnum aflfræði hópa. Þá skýra 

persónulegir áhrifaþættir einnig frekar tilfelli svokallaðra einfara (e. lone wolf). Persónulegir 

áhrifaþættir sem geta haft áhrif á ofbeldisfulla öfgahyggju tengjast oftar en ekki ytri og innri 

áhrifaþáttum  (Vergani o.fl., 2018; Campelo o.fl., 2018).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að þeir persónulegu eða persónubundnu þættir sem geta 

haft áhrif á og ýtt undir ofbeldisfulla öfgahyggju snúast fyrst og fremst um geðheilsu 

einstaklingsins. Með því er meðal annars átt við geðsjúkdóma, geðraskanir og sálræn áföll. Á 
það sérstaklega við í tilfellum einfara sem aðhyllast ofbeldisfulla öfgahyggju og fremja 

hryðjuverk (McCauley og Moskalenko, 2014; Gruenewald o.fl., 2013; Bénézech og Estano, 

2016; Vergani o.fl., 2018; Campelo o.fl., 2018; Bhui o.fl., 2020).  

Samkvæmt Spaaij (2010) eru þrjár forsendur fyrir því að einstaklingur sem aðhyllist 

ofbeldisfulla öfgahyggju og/eða fremur hryðjuverk sé skilgreindur sem einfari. Í fyrsta lagi 

þarf einstaklingurinn að hafa framið ofbeldisverknaðinn eða hryðjuverkið einn. Í öðru lagi 
tilheyrir hann ekki neinum skipulögðum öfga- eða hryðjuverkasamtökum og í þriðja lagi eru 

vinnubrögð einstaklingsins og verknaðurinn hans eigin og honum er ekki stýrt af neinum 

utanaðkomandi aðilum.  

Ekki er hægt að segja til um hverjir slíkir einfarar eru út frá ákveðnum einkennum, 

einstaka persónuþáttum eða ákveðinni hegðun en tilraunir til þess að skilgreina einfara eru 

mikilvægar til þess að aðgreina þá sem fremja ofbeldisverknað eða hryðjuverk á eigin 

forsendum frá þeim sem gera það í gegnum öfga- eða hryðjuverksamtök. Því að þrátt fyrir að 

einstaklingar og öfga- og hryðjuverkasamtök geti starfað út frá sömu hugmyndum og 

skoðunum sem eru hvatinn fyrir ofbeldinu er um tvo ólík fyrirbæri að ræða (Spaaij, 2010; 

Danzell og Montañez, 2016; Pathé o.fl., 2018).  

Langflest hryðjuverk eru skipulögð og framin af hópum (Spaaij, 2010; Doosje o.fl., 2016) 

en hættan á ofbeldi og hryðjuverkum af höndum einfara hefur farið vaxandi á síðustu árum 



32 

(Spaaij, 2010; Danzell og Montañez, 2016; Pathé o.fl., 2018). Ferlið í átt að ofbeldisfullri 

öfgahyggju einfara er frábrugðið því sem þekkist þegar um er að ræða einstaklinga sem 

ganga til liðs við öfga- eða hryðjuverkasamtök og áhrifaþættirnir geta verið aðrir. Einfarar 

sem fremja ofbeldisverknað eða hryðjuverk aðhyllast öfgahyggju til dæmis yfirleitt hraðar en 

aðrir og þeir gera það yfirleitt með öðrum hætti, jafnvel einungis í gegnum internetið (Corner 

og Gill, 2015; Campelo o.fl., 2018; Danzell og Montañez, 2016; Pathé o.fl., 2018). 

Einfarar tileinka sér ofbeldisfulla öfgahyggju á eigin vegum og hafa yfirleitt sínar eigin 

hugmyndir og skoðanir sem eru hvati fyrir ofbeldi. Það er oft blanda af persónulegri gremju 

og reiði sem einstaklingurinn vill hefna fyrir og pólitískri eða trúarlegri hugmyndafræði. 

Ávinningurinn af því að fremja ofbeldisverknaði eða hryðjuverk er því yfirleitt persónulegur 

hjá einförum en snýst oftast um hópinn hjá öðrum (Corner og Gill, 2015; Campelo o.fl., 2018; 

Danzell og Montañez, 2016; Pathé o.fl., 2018). 

Þunglyndi, neikvæð sjálfsmynd, skortur á persónulegum tengslum, einangrunarkennd, 

einmannaleiki, vinaleysi, lítillækkun og félagsleg einangrun eru þeir áhrifaþættir sem oftast 

koma fram í rannsóknum á því hvers vegna einstaklingar aðhyllast ofbeldisfulla öfgahyggju 
(Victoroff, 2005; McCauley og Moskalenko, 2014; Gruenewald o.fl., 2013; Kleinmann, 2012; 

Ilardi, 2013; Bhui o.fl., 2014; Danzell og Montañez, 2016; van San, 2018; Bhui o.fl., 2020). 

Þess ber þó að geta að geðheilsa einstaklings ein og sér er almennt ekki talin geta skýrt 
það að einstaklingar tileinki sér ofbeldisfulla öfgahyggju og fremji hryðjuverk. Fræðafólk 

leggur frekar áherslu á að um samspil ýmissa þátta sé að ræða (Bjelopera, 2013; Corner og 

Gill, 2015; Danzell og Montañez, 2016; Bhui o.fl., 2020; Emmelkamp o.fl., 2020; Gill o.fl., 
2021). Að sama skapi leggur fræðafólk í auknum mæli áherslu á að einstaklingar velji að 

fremja hryðjuverk frekar en að það sé afleiðing af geðsjúkdómum (Kruglanski og Fishman, 

2006; Schuurman og Horgan, 2016). Flestir rannsakendur hafa þar af leiðandi fært sig frá 

þeirri hugmynd um að rannsaka ofbeldisfulla öfgahyggju fyrst og fremst út frá sálmeinafræði 

(e. psychopathology) og rannsaka hana frekar út frá hinum ýmsu fræðasviðum og sem ferli 

frekar en ástand eða sjúkdóm (Emmelkamp o.fl., 2020). 

Persónuleikaeinkenni (e. personality traits) og vitsmunaformgerð (e. cognitive structure) 

einstaklinga eru einnig talin geta haft áhrif á hvort einstaklingar tileinki sér ofbeldisfulla 

öfgahyggju eða ekki. Rannsóknir hafa sýnt fram á að þeir sem aðhyllast ofbeldisfulla 

öfgahyggju búa frekar yfir sjálfsdýrkun (e. narcissistic personality) en aðrir, þeir búa yfir lítilli 

þolinmæði fyrir margræðni (e. ambiguity), mikilli persónulegri óvissu, hvatvísi, svarthvítum 

hugsunarhætti og stöðugri leit að tilgangi, sem síðan er fylltur með öfgafullum skoðunum, 

hugmyndum og ofbeldi (Kleinmann, 2012; Ilardi, 2013; McCauley og Moskalenko, 2014; 
Stern, 2014; Bhui o.fl., 2014; Vergani o.fl., 2018; Bhui o.fl., 2020). 
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Samkvæmt rannsóknum eru ákveðnir lýðfræðilegir eiginleikar algengir á meðal þeirra 

sem aðhyllast ofbeldisfulla öfgahyggju. Öfgafólk er gjarnan ungt (Sageman, 2008a; 

Hegghammer, 2006; Coester, 2010; Gruenewald o.fl., 2013; Acevedo og Chaudhary, 2015; 

Bhui o.fl., 2014; Zhirkov o.fl., 2014; Danzell og Montañez, 2016) og yfirleitt er um karla að 

ræða (Sageman, 2008a; 2008b; Hegghammer, 2006; Coester, 2010; Gruenewald o.fl., 2013; 

Zhirkov o.fl., 2014; Danzell og Montañez, 2016). Þegar um er að ræða öfga-hægrisinnaða 

einstaklinga eru það yfirleitt hvítir einstaklingar, sem oftar en ekki eru karlar (Coester, 2010; 

Gruenewald o.fl., 2013). Þá býr öfgafólkið yfirleitt í því landi sem það fæddist í (Coester, 

2010; Gruenewald o.fl., 2013; Acevedo og Chaudhary, 2015; Bhui o.fl., 2014; Danzell og 

Montañez, 2016; Vergani o.fl., 2018) þó undantekningar séu á því, meðal annars hjá 

jíhadistum (Sageman, 2008a; Bhui o.fl., 2014). 

Reynsla af hernaði og þekking á vopnaburði er einnig eiginleiki sem finnst hjá öfgafólki 

auk þess sem oft er til staðar afbrotaferill og vímuefnanotkun (Stern, 2014; Coester, 2010; 

Gruenewald o.fl., 2013; Gill o.fl., 2021). Það á sérstaklega við um öfga-hægrisinnaða 

einstaklinga, til dæmis ný-nasista, og einfara (Coester, 2010; Gruenewald o.fl., 2013; 
McCauley og Moskalenko, 2014; Danzell og Montañez, 2016; Gruenewald, 2011). Það á þó 

einnig við um jíhadista en rannsóknir hafa sýnt fram á að hátt hlutfall liðsmanna Íslamska 

ríkisins sem gengu til liðs við samtökin í Frakklandi áttu sögu um vímuefnanotkun og fíkn 
(Oppetit o.fl., 2019).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að áhugi á ævintýrum, spennu og ofbeldi og vilji til þess að 

beita annað fólk ofbeldi getur ýtt undir þátttöku í öfga- og hryðjuverkasamtökum (Botha, 
2014; Leuzinger-Bohleber, 2016; Puigvert o.fl., 2020), sérstaklega hjá öfga-hægrisinnuðum 

einstaklingum (Botha, 2014; Stern, 2014; Mastors og Siers, 2014) en rannsóknir hafa sýnt 

fram á að morð af höndum öfga-hægrisinnaðra ofbeldismanna er yfirleitt framið í 

hópaðstæðum en þó einnig af einförum sem aðhyllast slíkar hugmyndir og skoðanir 

(Gruenewald, 2011). 

Athygli vekur að rannsóknir benda til þess að ekki sé marktækur munur á milli áhrifaþátta 

sem leiða til ofbeldisfullrar öfgahyggju á milli mismunandi öfga- og hryðjuverkasamtaka, 

hvort sem um er að ræða innri, ytri eða persónulega áhrifaþætti (Doosje o.fl., 2016; Campelo 

o.fl., 2018; Vergani o.fl., 2018). Það þýðir að sömu áhrifaþættir geta átt við um einstaklinga 

sem ganga til liðs við ný-nasistasamtök eða Íslamska ríkið. Umfang ákveðinna áhrifaþátta 

virðist almennt ekki vera mismunandi á milli hugmynda og skoðana slíkra samtaka þrátt fyrir 

nokkrar undantekningar. Andstaða við vestræna utanríkisstefnu finnst til að mynda einungis 

hjá jíhadistum og reynsla af hernaði er einungis forspárgildi í tilfellum einstaklinga sem 
aðhyllast öfga-hægri stefnu og ný-nasisma (Doosje o.fl., 2016; Vergani o.fl., 2018). 
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Í ljósi þess sem fram hefur komið má segja að ofbeldisfull öfgahyggja er skýrð út frá 

samspili margra innri, ytri og persónulegra áhrifaþátta frekar en einum ákveðnum 

áhrifaþætti eða einum flokki áhrifaþátta. Um er að ræða samspil áhrifaþátta þar sem 

umhverfislegir, pólitískir, efnahagslegir, samfélagslegir, menningarlegir, trúarlegir og 

einstaklingsbundnir þættir geta hafa áhrif (Borum, 2012b; McGilloway o.fl., 2015; Doosje 

o.fl., 2016; Campelo o.fl., 2018). 
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6 Ungt fólk og unglingsárin   

Unglingsárin (e. adolescence) eru skilgreind sem það tímabil í lífi einstaklings þegar hann vex 

úr barnæsku og undirbýr að komast yfir á fullorðinsárin (Verma, 2017). Fyrir flest ungt fólk er 

um að ræða erfitt ferli þar sem unglingsárin eru tímabil umróts, ólgu og mikillar 

endurskoðunar og fæst ungt fólk er undir þetta tímabil búið (Schuh o.fl., 2015; Ludot o.fl., 

2016; Rolling og Corduan, 2018). Unglingsárin eru mikilvægt tímabil í lífi hvers og eins þar 

sem miklar líffræðilegar, sálrænar og félagslegar breytingar eiga sér stað (Verma, 2017). 

Líkami einstaklings þroskast og hegðun hans, tilfinningar og vitsmunir þroskast einnig hratt á 

þessum tíma (Sanders og Munford, 2014; Bluth o.fl., 2016; Verma, 2017). 

Á þessu tímabili eykst sjálfstæði ungmenna, þau þróa og móta sjálfsmynd sína og eiga í 

auknum félagslegum samskiptum við jafningja sína. Á unglingsárunum standa einstaklingar 

frammi fyrir mörgum áskorunum og auknum kröfum, til dæmis um góðan námsárangur, 

frekara nám, góða atvinnu, skyldur og ábyrgð. Hvort þetta ferli takist vel eður ei og hvort 
þetta tímabil sé ánægjulegt eða ekki er undir mörgum þáttum komið. Vegna þeirra fjölmörgu 

áskorana og margvíslegs þrýstings sem ungt fólk stendur frammi fyrir á þessum tíma hafa 

margir lýst yfir áhyggjum af heilsu og vellíðan ungs fólks (Bluth o.fl., 2016; Verma, 2017) og 
rannsóknir hafa sýnt fram á að fráviks- og áhættuhegðun eykst á unglingsárunum (Gardner 

og Steinberg, 2005; Reniers o.fl., 2016). 

6.1 Mótun sjálfsmyndar 
Eitt stærsta verkefni unglingsáranna er að móta sjálfsmyndina. Hugtakið sjálfsmynd er 

víðtækt og margþætt en í grunninn má segja að sjálfsmynd einstaklings segi til um hvernig 

hann metur sjálfan sig á hinum ýmsu sviðum og hvaða heildarmynd einstaklingurinn hefur 

um sig (Vigdís Hrönn Viggósdóttir og Guðrún Kristjánsdóttir, 2016). Sjálfsmyndin breytist og 

þróast með aldri og reynslu og getur verið mismunandi á milli tímabila. Sjálfsmyndin mótast 

út frá hinum ýmsu þáttum í samspili við umhverfið (Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2007; Sigrún 

Erla Ólafsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2013; Vigdís Hrönn Viggósdóttir og Guðrún 

Kristjánsdóttir, 2016). 

Þættir sem hafa áhrif á mótun sjálfsmyndar einstaklings eru til dæmis kyn, kynvitund, 

kynhneigð, aldur, uppruni, þjóðerni, menning, trú og samfélag. Þá getur sjálfsmynd verið 

bundin aðstæðum. Með því er átt við að einstaklingur getur haft jákvæða sjálfsmynd í einum 

aðstæðum en neikvæða í öðrum (Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2007; Sigrún Erla Ólafsdóttir og 
Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2013; Vigdís Hrönn Viggósdóttir og Guðrún Kristjánsdóttir, 2016). 

Raunsæ og heildstæð sjálfsmynd er talin hafa jákvæð áhrif á vellíðan og heilsu ungs fólks. Að 

sama skapi er neikvæð sjálfsmynd tengd ýmsum sálrænum og félagslegum áskorunum, eins 
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og til dæmis fráviks- og áhættuhegðun (Vigdís Hrönn Viggósdóttir og Guðrún Kristjánsdóttir, 

2016). 

6.2 Félagsfærni 
Mannveran er félagsvera og þarf á félagslegum tengslum og samskiptum að halda. Það er 

mikilvægt fyrir allt fólk að eiga í innihaldsríkum samböndum við annað fólk og fyrir 

einstakling að upplifa að hann tilheyri hópi skiptir miklu máli (Chapman o.fl., 2017). Hluti af 

því ferli að móta sjálfsmynd sína felur í sér aukið sjálfstæði og tengsl við fólk utan 

fjölskyldunnar, aukinn aðskilnað frá fullorðnum einstaklingum, eins og til dæmis foreldrum, 

og myndun nýrra sambanda við jafningja sína og fullorðna einstaklinga utan fjölskyldunnar 

(e. very important non-parental adults). Á þessu tímabili fara áhrif foreldra oft minnkandi og 

áhrif jafningjahópsins, sem og fullorðinna utan fjölskyldunnar, á einstaklinginn aukast. Fyrir 

suma getur slíkum breytingum fylgt óöryggi og óvissa og sumir upplifa einmanaleika og 

félagslega einangrun (Beam o.fl., 2002; Haddad o.fl., 2011; Ludot o.fl., 2016; Verma, 2017; 

Rolling og Corduan, 2018).  

Í því samhengi skiptir félagsfærni miklu máli. Félagfærni er lærð hegðun sem 

einstaklingur þróar með sér allt frá barnsaldri og í gegnum lífið. Einstaklingur sem býr yfir 

félagsfærni er fær um að eiga í jákvæðum samskiptum við aðra einstaklinga. Hann er fær um 
að skynja og skilja umhverfi sitt hverju sinni og bregðast við félagslegum aðstæðum með 

réttum og viðurkenndum hætti. Félagsfærni felur einnig í sér að geta tjáð eigin tilfinningar og 

skoðanir, að geta hlustað á aðra og virt skoðanir annarra, að vera samvinnuþýður og að geta 
leyst ágreining með jákvæðum og friðsælum hætti (Johns o.fl., 2005; Sigrún Aðalbjarnadóttir, 

2007). Að búa yfir félagsfærni dregur úr líkunum á árekstrum og átökum við annað fólk og 

einstaklingar sem búa yfir góðri félagsfærni geta auðveldlega átt í gefandi og innihaldsríkum 

samskiptum við annað fólk og myndað náin sambönd við aðra einstaklinga. Hvort 

einstaklingur búi yfir félagsfærni eður ei hefur því áhrif á lífsgæði hans og árangur í lífinu 

(Kelly, 2017).  

6.3 Að tilheyra hópi 
Sú upplifun að tilheyra (e. sense of belonging) og mikilvægi þess fyrir einstaklinginn er 

viðfangsefni rannsókna á fjölmörgum sviðum, eins og til dæmis félagsfræði, sálfræði, 
kynjafræði, stjórnmálafræði, sálfræði, mannfræði, tómstunda- og félagsmálafræði, 

trúarbragðafræði og heimspeki (Halse, 2018). Sú upplifun að tilheyra er yfirleitt rannsökuð 

sem grundvallarþörf einstaklingsins (Akiva o.fl., 2013). Að tilheyra hefur víða merkingu og er 
skoðað út frá mismunandi þáttum, þeirra á meðal í tengslum við þátttöku ungs fólks í 

hópum. Ungt fólk tekur þátt í hópum til dæmis út frá gildum og viðhorfum, áhugamálum, 
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hugmyndum, menningu og öðru fólki og flestir tilheyra fleiri en einum hópi (Calhoun, 2003; 

Halse, 2018). Sú upplifun að tilheyra er meðal annars metin út frá því hvort einstaklingi 

finnist hann viðurkenndur innan hóps, að hann telji að borin sé virðing fyrir honum og að 

hann upplifi stuðning innan hópsins (Sulimani-Aidan og Schwartz-Tayri, 2021).  

Fjöldi rannsókna hafa sýnt fram á mikilvægi þess fyrir ungt fólk að tilheyra hópi (Ilardi, 

2013; Dhami og Murray, 2016; Mattsson og Johansson, 2018; 2019; 2020; McElreath o.fl., 

2018; Oppetit o.fl., 2019; Sulimani-Aidan og Schwartz-Tayri, 2021). Fyrir einstakling að 

upplifa að hann tilheyri hópi getur meðal annars haft jákvæð áhrif á mótun og þróun 

sjálfsmyndarinnar, sjálfstraust og trú á eigin getu (e. self-efficacy). Þar að auki stuðlar það að 

vellíðan, hamingju og lífsánægju að tilheyra hópi og auðveldar oft unglingsárin (Sitzer og 

Heitmeyer, 2008; O’Brien og Bowles, 2013; Dhami og Murray, 2016).  

Flestir hafa náð að mynda einhver jákvæð félagsleg tengsl við jafningja sína, sem og 

fullorðna, á unglingsárunum og tilheyra einhverjum hópi. Það á þó ekki við um alla. Á 

unglingsárunum eiga margir í erfiðleikum með félagsfærni og þar af leiðandi að mynda 

félagsleg tengsl. Sú upplifun getur verið erfið og rannsóknir hafa sýnt fram á að þeir sem 
upplifa ekki að þeir tilheyri einhverjum hópi finna fyrir einmannaleika, dapurleika, kvíða, 

þunglyndi og jafnvel reiði. Þeir eru oft félagslega einangraðir og eiga í aukinni hættu á að 

leiðast út í fráviks- og áhættuhegðun (Johns o.fl., 2005; Mellor o.fl., 2008; Jennings og 
Greenberg, 2009; O’Brien og Bowles, 2013).  

6.4 Fráviks- og áhættuhegðun 
Kenningar um frávikshegðun skýra slíka hegðun yfirleitt út frá samskiptum fólks og 

félagslegum tengslum (Rúnar Vilhjálmsson, 2016). Samkvæmt félagstengslakenningunni (e. 

social bonding theory) skýrist frávikshegðun fyrst og fremst af félagstengslum einstaklinga og 
að fólk tileinki sér frávikshegðun ef það skortir aðhald í gegnum félagsleg tengsl. Samkvæmt 

kenningunni skortir þá sem eiga ekki í miklum félagslegum tengslum aðhald frá hinu 

félagslega umhverfi rétt eins og þeir sem eiga í sterkum félagslegum tengslum eru ólíklegri til 

þess að sýna frávikshegðun þar sem þeir vilja ekki valda vonbrigðum með hegðun sinni 

(Bandura, 1977; Rúnar Vilhjálmsson, 2016).  

Samkvæmt félagstengslakenningunni lærist frávikshegðun af fyrirmyndum. Það felur í sér 

að ef einstaklingur veitir þeim sem hann lítur upp til mikla athygli og fylgist með hegðun hans 

er hann líklegur til að taka upp fráviks- eða áhættuhegðun eins og fyrirmyndin, sérstaklega ef 

náin tengsl eru á milli þeirra. Slíkt hefur verið skýrt sem félagsnám (e. social learning) 

(Bandura, 1977; Rúnar Vilhjálmsson, 2016; Reniers o.fl., 2016). Sterk félagstengsl efla varnir 

einstaklingsins og auka viðnám hans gagnvart áhættuhegðun. Veik félagstengsl geta hins 
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vegar ýtt undir líkurnar á áhættuhegðun. Ef fyrirmyndirnar í umhverfi einstaklingsins stunda 

óæskilega hegðun aukast líkurnar á áhættuhegðun (Rúnar Vilhjálmsson, 2016). 

Áhættuhegðun ungs fólks er skilgreind sem hegðun eða líðan einstaklings sem getur 

valdið honum eða öðrum skaða og/eða ýtir undir eða eykur líkurnar á því að einstaklingurinn 

valdi sjálfum sér eða öðru fólki skaða í framtíðinni (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2008). 

Birtingarmyndir áhættuhegðunar eru margar og fjölbreyttar en dæmi um slíkt er vanræksla á 

námi, neysla ávana- og vímuefna, innbrot, þjófnaður, ofbeldi, vændi og sjálfsvígstilraunir. 

Áhættuhegðun ungs fólks getur hafist á unglingsárunum eða átt sér lengri aðdraganda 

(Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2008; Reniers o.fl., 2016; Hale og Viner, 2016). 

Samskipti, félagsleg tengsl og sambönd ungs fólks við jafningja eru yfirleitt jákvæð og 

uppbyggileg en þau geta einnig verið neikvæð og skapað áhættu en rannsóknir hafa sýnt 

fram á að nánast öll fráviks- og áhættuhegðun fer fram í jafningjahópum (Khun, 2004). Ungt 

fólk sem á í erfiðleikum með félagsfærni og upplifir ekki að það tilheyri hópi gengur stundum 

til liðs við óæskilega hópa eða samtök í leit sinni að viðurkenningu og stuðningi. Í sumum 

tilfellum er um öfga- eða hryðjuverkasamtök að ræða (Sitzer og Heitmeyer, 2008; Campelo 
o.fl., 2018; Oppetit o.fl., 2019). Þar er tekið á móti þeim með opnum örmum og margir 

upplifa fljótt að þeir tilheyri nú loksins hópi og mynda þar tengsl sem þeir geta mótað 

sjálfsmynd og sjálfsvitund sína út frá (Sitzer og Heitmeyer, 2008; Dhami og Murray, 2016). 
Þegar það hefur gerst getur verið erfitt að snúa baki við þeim hópi sem einstaklingurinn 

upplifir að hann loksins tilheyri (Sitzer og Heitmeyer, 2008; Campelo o.fl., 2018; Oppetit o.fl., 

2019).  

Í ljósi þess sem fram hefur komið er ofbeldisfull öfgahyggja skilgreind sem ein 

birtingarmynd fráviks- og áhættuhegðunar á meðal ungs fólks. 
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7 Ungt fólk og ofbeldisfull öfgahyggja 

Fólk sem hefur samúð með málstað öfga- eða hryðjuverkasamtaka eða aðhyllist öfgafullar 

skoðanir og hugmyndir, gengur jafnvel til liðs við öfga- eða hryðjuverkasamtök og er tilbúið 

til þess að beita ofbeldi og jafnvel fremja hryðjuverk, er fjölbreyttur hópur fólks. Um er að 

ræða einstaklinga með mismunandi bakgrunn, uppruna, trú, hefðir og menningu, 

einstaklinga í mismunandi stöðu í samfélaginu, með mismunandi menntun, þekkingu og 

reynslu, einstaklinga á mismunandi aldri og af öllum kynjum (Sageman, 2004; McGilloway 

o.fl., 2015; Bénézech og Estano, 2016; Campelo o.fl., 2018; McElreath o.fl., 2018; Oppetit 

o.fl., 2019). 

Að mati fræðafólks hefur umhverfið í kringum ofbeldisfulla öfgahyggju í Evrópu breyst á 

síðustu árum. Á sama tíma og öfga- og hryðjuverkasamtök beita nýjum leiðum við nýliðun og 

aðgerðir í gegnum internetið og samfélagsmiðla stendur Evrópa frammi fyrir nýrri ógn sem 

fræðasamfélagið hefur lagt áherslu á að reyna að greina síðustu ár. Um er að ræða svokallað 
heimaalið hryðjuverkafólk (e. homegrown terrorists) sem eru einstaklingar sem eru fæddir 

og uppaldir í ríkjum Evrópu sem tileinka sér öfgafullar hugmyndir og skoðanir jíhadista og 

fremja hryðjuverk í Evrópu eða fara til Sýrlands og/eða Íraks að berjast með Íslamska ríkinu 
(Ludot o.fl., 2016; Campelo o.fl., 2018; Schuurman og Horgan, 2016; Sageman, 2008b; 

Nesser, 2014; McGilloway o.fl., 2015; Khosrokhavar, 2014; van Bergen o.fl., 2015; Jasko o.fl., 

2017; Oppetit o.fl., 2019). 

Frá því í desember árið 2015 hafa um 30,000 einstaklingar frá að minnsta kosti 85 ríkjum 

gengið til liðs við Íslamska ríkið í Írak og Sýrlandi (Benmelech og Klor, 2020). Þar taka þeir 

þátt í átökum eða stríði sem svokallað erlent vígafólk (e. foreign fighters). Þrátt fyrir að 
meirihluti þeirra sé frá Mið-Austurlöndum og Arabaríkjum er fjöldi þeirra einnig frá 

vestrænum ríkjum. Þeirra á meðal eru flest aðildarríki Evrópusambandsins, Bretland, 

Bandaríkin, Kanada, Ástralía og Nýja-Sjáland (van San, 2018; Benmelech og Klor, 2020). 

Í ljósi aukningar á fjölda hryðjuverkárása á almenna borgara á síðustu áratugum, bæði af 

höndum jíhadista og öfga-hægrimanna, er það eitt helsta áhyggjuefni stjórnvalda víða um 

heim, meðal annars í Evrópu, að þessir einstaklingar sem aðhyllast ofbeldisfulla öfgahyggju 

fari út og snúi til baka til heimalands síns, þjálfaðir í hernaði og með reynslu af stríðsátökum, 

uppfullir af hugmyndum og skoðunum öfga- og hryðjuverkasamtaka, og fremji þar 

hryðjuverk (Vidino, 2014; Cragin o.fl., 2015; Schuurman og Horgan, 2016; Aiello o.fl., 2018).  

Eitt af því sem hefur vakið athygli fræðafólks er að rannsóknir benda til þess að þeir 
einstaklingar sem aðhyllast ofbeldisfulla öfgahyggju í Evrópu hafa verið að yngjast á síðustu 

árum (Khosrokhavar, 2014; Aiello o.fl., 2018; Oppetit o.fl., 2019; Emmelkamp o.fl., 2020; 
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Puigvert o.fl., 2020). Þá vekur það einnig athygli að rannsóknir benda til þess að konum sem 

aðhyllast ofbeldisfulla öfgahyggju virðist vera að fjölga (Vidino, 2014; Campelo o.fl., 2018). 

Á síðustu árum hefur ungu fólki sem gengur til liðs við öfga- og hryðjuverkasamtök sem 

aðhyllast mismunandi hugmyndir og skoðanir fjölgað (Aiello o.fl., 2018). Á síðustu árum 

hefur til að mynda fjöldi ungs fólks sem fæddur er í Evrópu og aðhyllist hugmyndir og 

skoðanir jíhadista aukist, meðal annars í Frakklandi, Belgíu, Hollandi og Þýskalandi. Fjöldi 

þeirra, einstaklingar allt niður í 13 ára aldur, hefur farið til Íraks eða Sýrlands til þess að 

berjast með hryðjuverkasamtökunum Íslamska ríkið og hafa mörg þeirra látið lífið þar (van 

Bergen o.fl., 2015; Spalek, 2016; Ludot o.fl., 2016; Bouzar og Martin, 2016; López og Pašić, 

2018; Campelo o.fl., 2018; Vidino, 2014). 

Sem dæmi má nefna að árið 2014 voru 899 einstaklingar á skrá hjá franska 

innanríkisráðuneytinu yfir þá sem höfðu farið til Sýrlands til þess að berjast með Íslamska 

ríkinu, höfðu sagst vilja ganga til liðs við Íslamska ríkið, voru á leiðinni til Sýrlands eða höfðu 

snúið til baka frá Sýrlandi. Í ágúst árið 2016 voru 364 ólögráða einstaklingar á skrá í franska 

réttarkerfinu þar sem þeir voru metnir í áhættuhópi gagnvart ofbeldisfullri öfgahyggju 
(Ministère de l’Intérieur, 2015; Rapport Sénatorial, 2016; Campelo o.fl., 2018). 

Á sama tíma sýna rannsóknir fram á að ungt fólk í Evrópu aðhyllist í auknum mæli öfga-

hægrisinnaðar skoðanir og hugmyndir, meðal annars í Frakklandi, Belgíu, Þýskalandi og víðar, 
og er í auknum mæli að ganga til liðs við hreyfingar og samtök sem kenna sig við ný-nasisma 

og ofbeldi (López og Pašić, 2018; Aiello o.fl., 2018). Það bendir til þess að mismunandi 

birtingarmyndir ofbeldisfullrar öfgahyggju geta verið til staðar á sama tíma, á sama stað og 
þær geta ýtt hvor undir aðra (López og Pašić, 2018).  

Vegna þessarar þróunar er ungt fólk í dag skilgreint sem sérstakur áhættuhópur með tilliti 

til hættunnar á því að aðhyllast ofbeldisfulla öfgahyggju og ganga til liðs við öfga- eða 

hryðjuverkasamtök sem beita skipulögðu ofbeldi og hryðjuverkum til þess að ná fram 

markmiðum sínum (Aiello o.fl., 2018; Campelo o.fl., 2018; Oppetit o.fl., 2019). Unglingsárin 

sjálf hafa verið skilgreind sem áhættuþáttur fyrir ofbeldisfullri öfgahyggju (Ludot o.fl., 2016; 

Campelo o.fl., 2018; Rolling og Corduan, 2018; Oppetit o.fl., 2019). 

Ofbeldisfull öfgahyggja á meðal ungs fólks er alvarlegur lýðheilsuvandi þar sem 

afleiðingarnar af slíkri öfgahyggju hafa margþætt áhrif á einstaklinginn sjálfan, hópa fólks og 

samfélagið í heild sinni. Slíkar afleiðingar eru meðal annars manntjón, ótímabær dauði, 

streita, ótti og kvíði á meðal almennings og jaðarsetning, fordæming og útskúfun á 

minnihlutahópum (Bhui o.fl., 2012; Samari o.fl., 2018; Frounfelker o.fl., 2019; Emmelkamp 

o.fl., 2020). 

Vegna þeirra alvarlegu afleiðinga sem fylgja ofbeldisfullri öfgahyggju hefur víða verið 

kallað eftir aðgerðum til þess að sporna gegn slíkri öfgahyggju og þá sérstaklega á meðal 
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ungs fólks. Í því samhengi er lögð áhersla á að greina hvað það er sem veldur því að ungt fólk 

aðhyllist ofbeldisfulla öfgahyggju, hverjir áhættu- og verndandi þættirnir eru og hvaða leiðir 

eru árangursríkar til þess að sporna gegn því að ungt fólk tileinki sér ofbeldisfulla öfgahyggju. 

Greiningin er grundvöllur þess að hægt sé að beita inngripum þegar ungir einstaklingar sýna 

einkenni þess að þeir séu farnir að tileinka sér ofbeldisfulla öfgahyggju. Þar að auki er unnið 

að því að aðstoða ungt fólk við að segja skilið við ofbeldisfulla öfgahyggju og öfga- og 

hryðjuverkasamtök (Mattsson og Johansson, 2020; Ludot o.fl., 2016; Emmelkamp o.fl., 

2020).  

Lögð hefur verið áhersla á að rannsaka hvað veldur því að ungt fólk tileinki sér hugmyndir 

og skoðanir öfga- og hryðjuverkasamtaka frekar en að hugmyndafræði slíkra samtaka sé 

notuð til þess að skýra hegðun þeirra (Hamm, 2004; Mattsson og Johansson, 2020). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að í fjölda tilfella hefur ungt fólk tileinkað sér hugmyndir og 

skoðanir öfgahópa og gengið til liðs við öfga- og hryðjuverkasamtök af öðrum ástæðum en 

sterkri trú á málstaðinn (Kimmel, 2007). Rannsóknir sýna fram á að algengt er að gengið sé til 

liðs við slíka hópa eða samtök til að uppfylla ákveðnar persónulegar þarfir og 
hugmyndafræðin er tekin upp í kjölfarið (Bjørgo, 2008; Stern, 2014; Mattsson og Johansson, 

2020). 

7.1 Áhættuþættir fyrir ungt fólk 
Ekki er til ein ástæða sem skýrir hvers vegna ungt fólk aðhyllist ofbeldisfulla öfgahyggju. Að 

sama skapi er ekki hægt að skýra ferlið sem verður til þess að ungt fólk tileinkar sér 
ofbeldisfulla öfgahyggju á einfaldan hátt. Ekki er um einfalt eða einsleitt ferli að ræða en 

sumt fræðafólk veltir því fyrir sér hvort um sé að ræða svipað ferli og hjá fullorðnu fólki og 

sömu áhrifa- og áhættuþætti (Campelo o.fl., 2018; Oppetit o.fl., 2019). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að margir mismunandi áhættuþættir geta ýtt undir að ungt 

fólk tileinki sér ofbeldisfulla öfgahyggju eða er móttækilegt fyrir henni. Þessir þættir geta til 

að mynda verið einstaklingsbundnir eða persónulegir áhættuþættir sem byggja á andlegum 

eða hegðunarlegum þáttum og þeir geta verið hugmyndafræðilegir, pólitískir, trúarlegir og 

jafnvel samfélagslegir (Schuurman og Horgan, 2016; Spalek, 2016; Sageman, 2004; 2008a; 

Baker, 2011; Neumann, 2013; Campelo o.fl., 2018). Þess ber að geta að rannsóknir hafa sýnt 

fram á að ástæður fyrir þátttöku í öfgahópum eða hryðjuverkasamtökum eru oftar en ekki 

persónulegar frekar en hugmyndafræðilegar eða trúarlegar (Schuurman og Horgan, 2016). 

7.1.1 Einstaklingsbundnir áhættuþættir 

Rannsóknir benda til þess að ákveðnir einstaklingsbundnir þættir eða persónueinkenni geta 

verið áhættuþættir fyrir ofbeldisfulla öfgahyggju hjá ungu fólki. Um er að ræða sálfræðilega 
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þætti eins og til dæmis einkenni þunglyndis, vonleysi, örvæntingu, hegðunarraskanir, 

ofsóknaræði, ógreindan athyglisbrest og/eða sögu um sjálfsvígshugsanir og sjálfsskaða 

(Bénézech og Estano, 2016; Ludot o.fl., 2016; Campelo o.fl., 2018; Rolling og Corduan, 2018; 

Oppetit o.fl., 2019).  

Þessir þættir eru skilgreindir sem áhættuþættir meðal annars vegna þess að í tilfelli 

einstaklings sem upplifir til dæmis þunglundi, vonleysi, tómleika og sjálfsvígshugsanir geta 

loforð um betra líf og upphafinn lífsstíl verið aðlaðandi. Hjá sumum í þeim sporum getur 

hugmyndin um píslavættisdauða einnig vakið áhuga, en slíkur dauði er ekki skilgreindur sem 

sjálfsvíg hjá hryðjuverkasamtökum eins og Íslamska ríkinu (Bazex og Mensat, 2016; Bénézech 

og Estano, 2016; Campelo o.fl., 2018; van San, 2018).  

Rannsóknir benda til þess að geðsjúkdómar eða geðraskanir eru óalgengar á meðal ungs 

fólks sem aðhyllist ofbeldisfulla öfgahyggju. Geðsjúkdómar mælast einungis hjá litlu hlutfalli 

af ungu fólki sem tekur þátt í starfsemi öfga- og hryðjuverkasamtaka (Ludot o.fl., 2016; 

Bénézech og Estano, 2016; Campelo o.fl., 2018). Samkvæmt rannsókn Bazex, Bénézech og 

Mensat (2017) sem gerð var á meðal 112 ungra fanga sem aðhylltust ofbeldisfulla öfgahyggju 
voru einungis 10% þeirra með greinda geðröskun. Rannsókn Rolling og Corduan (2018) á 

meðal 25 ungmenna sem annað hvort aðhylltust ofbeldisfulla öfgahyggju eða voru í 

áhættuhópi sýndi fram á svipaðar niðurstöður. Á meðal þeirra voru einungis þrír 
einstaklingar með greinda geðröskun. Þá benda rannsóknir til þess að geðsjúkdómar séu 

frekar til staðar hjá ungum einförum en þeim sem taka þátt í starfi öfga- eða 

hryðjuverkasamtaka (Bénézech og Estano, 2016).  

Einn af þeim einstaklingsbundnu áhættuþáttum sem kemur hve oftast fram í 

rannsóknum á ungu fólki og ofbeldisfullri öfgahyggju er fíknisaga. Það kemur meðal annars 

fram með þeim hætti að einstaklingar sem hafa sýnt fíknihegðun yfirfæra fíkn sína í ávana- 

og vímuefni yfir á hópinn sem þau tilheyra og gera hann þar með að staðgengli fyrir þau efni 

sem einstaklingurinn var áður háður (Bazex o.fl., 2017; Rolling og Corduan, 2018; Campelo 

o.fl., 2018). Sem dæmi má nefna að ungir einstaklingar sem gengið hafa til liðs við 

öfgasamtök jíhadista hafa greint frá því í rannsóknum að trúarleg skuldbinding þeirra hafi 

haft svo jákvæð og gefandi áhrif að þeir hafi losnað undan fíkn sinni í ávana- og vímuefni 

(Bénézech og Estano, 2016; Bazex og Mensat, 2016). 

Að upplifa óréttlæti einhvers konar og mismunun sem veldur gremju, reiði og 

vonbrigðum er einn stærsti áhættuþátturinn gagnvart ofbeldisfullri öfgahyggju almennt (van 

San o.fl., 2013; Vergani o.fl., 2018; Pisoiu, 2015; Scorgie-Porter, 2015; Orsini, 2013; Botha, 

2014; Abbas og Siddique, 2012; Ilardi, 2013; De Koster og Houtman, 2008; Bazex og Mensat, 
2016; Bazex o.fl., 2017) og það á einnig við um tilfelli ungs fólks. Fjöldi rannsókna hafa sýnt 

fram á að það að upplifa einhvers konar kúgun, undirokun, skort, vonbrigði, mistök, 
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örvæntingu og jafnvel skömm getur ýtt undir ofbeldisfulla öfgahyggju hjá ungu fólki (Hogg, 

2007; Muro, 2016; Doosje o.fl., 2016; Bazex o.fl., 2017; Bhui og Jones, 2017; Frounfelker o.fl., 

2019). 

Þessi upplifaða mismunun eða óréttlæti getur meðal annars birst sem jaðarsetning 

einstaklinga eða hópa, félagsleg einangrun, skortur á samböndum við jafningja og 

félagslegum stuðningi (Bhui o. fl., 2012; Bhui o.fl., 2014; McGilloway o.fl., 2015; Bazex o.fl., 

2017; Frounfelker o.fl., 2019). Lausnin á þeim vanda sem einstaklingurinn upplifir, yfirleitt 

vegna einhvers ákveðins atburðar, felst þá í því að ganga til liðs við hópa eða samtök sem 

vinna gegn þeim sameiginlega óvini sem einstaklingurinn kennir um stöðu sína. Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að þetta eigi jafnt við um ungt fólk sem gengur til liðs við samtök jíhadista 

og öfga-hægri samtök (Hogg, 2007; Sitzer og Heitmeyer, 2008; Feddes o.fl., 2015; Muro, 

2016; Doosje o.fl., 2016; Bénézech og Estano, 2016; Bazex o.fl., 2017; Bhui og Jones, 2017; 

Frounfelker o.fl., 2019). 

Fjöldi fræðafólks leggur áherslu á einhvern ákveðinn atburð sem getur sett ferli 

öfgahyggju af stað (Borum, 2003; Muro, 2016; Bouzar og Martin, 2016). Rannsóknir hafa sýnt 
fram á að í tilfellum ungs fólks fela slíkir atburðir meðal annars í sér áföll í æsku, ástvinamissi, 

aðskilnað við ástvini eða veikindi ástvina. Einnig getur verið um að ræða ástarsorg eða 

vonbrigði í ástarlífinu eða atburði sem minna á fyrri áföll eða missi (Bouzar og Martin, 2016; 
Bazex og Mensat, 2016; Campelo o.fl., 2018; Schuurman og Horgan, 2016; Rolling og 

Corduan, 2018). Þá hafa rannsóknir sýnt fram á að einstaklingar sem aðhyllast ofbeldisfulla 

öfgahyggju eru oft sjálfir þolendur ofbeldis, eineltis og/eða misnotkunar, meðal annars í 
æsku (Mattsson og Johansson, 2020; Puigvert o.fl., 2020).  

Samkvæmt Wiktorowicz (2005) er ákveðinn atburður eða áfall í lífi einstaklings sérstakur 

hvati fyrir ofbeldisfullri öfgahyggju. Samkvæmt honum gerir persónuleg reynsla 

einstaklingsins hann opinn og móttækilegan fyrir öfgafullum skoðunum og hugmyndum og 

jafnvel ofbeldi. Atburðurinn eða áfallið grefur undan fullvissu einstaklingsins um stöðu sína, 

sjálfsmynd og jafnvel líf sitt. Það verður til þess að hann endurskoðar trú sína, gildi og 

lífsskoðun með þeim afleiðingum að þeim er skipt út fyrir aðrar öfgafyllri. Dæmi um slíkt er 

réttlæting Íra á því að ganga til liðs við írska lýðveldisherinn (e. IRA) og Spánverja á að ganga 

til liðs við aðskilnaðarhreyfingu Baska (e. ETA) eftir að hafa séð fjölskyldu og vini sína pyntaða 

eða drepna (Muro, 2016; Doosje o.fl., 2016). 

Að finna ástina, eða að upplifa umhyggju sem mögulega var ekki til staðar innan 

fjölskyldunnar, er einnig áhættuþáttur fyrir ungt fólk gagnvart ofbeldisfullri öfgahyggju. Það á 

sérstaklega við í tilfellum ungra jíhadista, þar sem loforð um hjónaband á vegum samtakanna 
sem einstaklingarnir ganga til liðs við getur verið hvati til þess að ganga til liðs við 

hryðjuverkasamtök eins og Íslamska ríkið (Leuzinger-Bohleber, 2016). Rannsóknir á meðal 
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ungs fólks sem hefur gengið til liðs við samtökin benda til þess að sá hvati eigi frekar við um 

ungar stúlkur en drengi. Þeir virðast frekar heillast af hugmyndinni um vopnuð átök (Bouzar 

og Martin, 2016; Campelo o.fl., 2018). Saga um ofbeldi og ítrekuð ofbeldishegðun er einnig 

áhættuþáttur fyrir ofbeldisfullri öfgahyggju hjá ungu fólki (Bazex o.fl., 2017; van San, 2018). 

Hjá þeim einstaklingum sem hafa ánægju af því að beita ofbeldi getur það fullnægt þörfum 

þeirra að ganga til liðs við öfga- eða hryðjuverkasamtök sem beita aðra ofbeldi (Stern, 2014; 

Bazex og Mensat, 2016; Bazex o.fl., 2017). 

Eins og áður sagði eru unglingsárin sjálf áhættuþáttur fyrir ofbeldisfulla öfgahyggju. 

Unglingsárin eru tímabil umróts og ólgu (Ludot o.fl., 2016; Campelo o.fl., 2018; Rolling og 

Corduan, 2018) sem birtist meðal annars í því að sjálfsmynd einstaklingsins er í þróun og 

tekur breytingum á sama tíma og einstaklingurinn er í leit að merkingu, hlutverki og stöðu 

sinni í samfélaginu (van San o.fl., 2013; Ludot o.fl., 2016; Rolling og Corduan, 2018). Á þessu 

tímabili upplifa margir persónulega óvissu og eiga erfitt með að samsama sig öðrum. Að mati 

margra fræðimanna er slík óvissa ungs fólks um eigin sjálfsmynd og sjálfsvitund einn helsti 

áhættuþátturinn gagnvart öfgahyggju (Davies, 2009; Feddes o.fl., 2015; Meeus, 2015; Ludot 
o.fl., 2016; Doosje o.fl., 2016; Bazex o.fl., 2017). 

Breytingar og þróun á sjálfsmynd ungs fólk á unglingsárunum gerir það móttækilegra fyrir 

öfgafullum hugmyndum og skoðunum. Áróður öfga- og hryðjuverkasamtaka, sérstaklega 
loforð þeirra um eitthvað betra en það sem einstaklingarnir hafa upplifað og búa við, geta 

því verið aðlaðandi hvati fyrir því að ganga til liðs við slíka hópa eða samtök (Meeus, 2015; 

Bénézech og Estano, 2016; Bazex o.fl., 2017; McElreath o.fl., 2018; Puigvert o.fl., 2020).  

Innan hópanna fá ungu einstaklingarnir tækifæri til þess að þróa sjálfsmynd sína, 

sjálfsvitund og einkenni út frá hópnum eða samtökunum sem þau ganga til liðs við og þeim 

öfgafullu hugmyndum og skoðunum sem hópurinn stendur fyrir. Það ýtir undir að 

einstaklingurinn finni þann tilgang sem hann hefur leitað að og því fylgir ákveðið öryggi. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að þessi nýja sjálfsmynd og sjálfsvitund er oft út frá uppruna, 

þjóðerni, menningu og/eða trúarbrögðum (Hogg, 2007; van San o.fl., 2013; Feddes o.fl., 

2015; Meeus, 2015; Ludot o.fl., 2016; Bouzar og Martin, 2016; Doosje o.fl., 2016; Bazex o.fl., 

2017). 

Það á sérstaklega við í tilfellum ungra drengja sem eru innflytjendur, eða afkomendur 

innflytjenda í vestrænum ríkjum, sem upplifa árekstra á milli þeirra menningarheima sem 

þeir tilheyra og þurfa að viðhalda fleiri en einni sjálfsmynd, til dæmis út frá því að vera 

ungmenni, múslimi og innflytjandi. Það getur verið erfitt fyrir einstakling í slíkum sporum að 

finna jafnvægi þar sem gerðar eru væntingar til hans til dæmis út frá trú, menningu og 
uppruna sem og því samfélagi sem hann býr í. Það getur verið erfitt að finna sinn stað í 
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samfélaginu undir slíkri pressu (Abbas, 2012; van San o.fl., 2013; Meeus, 2015; Cherney, 

2020). 

Ein leið til að bregðast við slíku áreiti og pressu er mótspyrna sem felur í sér breytingu á 

hugsunarhætti og hegðun og getur leitt ungt fólk í átt að ofbeldisfullri öfgahyggju. 

Einstaklingarnir einangra sig frá samfélaginu, öðlast trú á yfirburði uppruna síns eða trúar og 

sannfærast um og réttlæta að lokum beitingu ofbeldis til þess að verjast utanaðkomandi ógn 

við þann hóp sem þeir tilheyra og skilgreina sig út frá (van Bergen o.fl., 2016; Cherney, 2020). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að einstaklingur sem tengir sjálfsmynd sína frekar við trú sína en 

uppruna eða þjóðerni er líklegri til þess að leiðast út í ofbeldisfulla öfgahyggju og tileinka sér 

hugmyndir og skoðanir jíhadista, meðal annars um píslavottardauða (Ansari, 2005; Doosje 

o.fl., 2013; van Bergen o.fl., 2015; Meeus, 2015).  

Niðurstöður rannsókna á meðal ungra fyrrverandi ný-nasista í Skandinavíu gefa til kynna 

að þátttaka þeirra í ný-nasistasamtökum var í fjölda tilfella drifin áfram af hugmyndum um 

karlmennsku og leit af sterkri sjálfsmynd fremur en hollustu við málstað samtakanna 

(Kimmel, 2007; 2018). Þá sýndi rannsókn Rolling og Corduan (2018) fram á að sjálfsdýrkun 
getur einnig verið áhættuþáttur hjá ungu fólki gagnvart ofbeldisfullri öfgahyggju. Þar að auki 

benda rannsóknir til þess að sumir ungir jíhadistar ganga til liðs við öfga- eða 

hryðjuverkasamtök til að bæta orðspor sitt (Sageman, 2008a; Puigvert o.fl., 2020). 

7.1.2 Áhættuþættir í nærumhverfi ungs fólks 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að aflfræði fjölskyldunnar (e. family dynamics) er einn helsti 

áhættuþátturinn í nærumhverfi (e. micro-environment) ungs fólks gagnvart ofbeldisfullri 

öfgahyggju. Á það sérstaklega við þar sem fjölskyldubönd eru viðkvæm og staða 

fjölskyldunnar veik (Sitzer og Heitmeyer, 2008; Bazex og Mensat, 2016; Doosje o.fl., 2016; 

Spalek, 2016; Bazex o.fl., 2017; Rolling og Corduan, 2018; Campelo o.fl., 2018; Emmelkamp 

o.fl., 2020). Það birtist meðal annars sem lítil eða engin tengsl unga fólksins við foreldra sína 

en einnig sem erfiðleikar hjá foreldrum, eins og til dæmis veikindi eða fíkn, sem koma í veg 

fyrir að þeir geti sinnt uppeldinu með sem bestum hætti. Sá þáttur sem birtist hve oftast í 

rannsóknum á meðal ungs fólks sem aðhyllist ofbeldisfulla öfgahyggju er að þau hafa verið 

yfirgefin af foreldri í barnæsku (Sitzer og Heitmeyer, 2008; Bazex og Mensat, 2016; Bazex 

o.fl., 2017).  

Í rannsókn Bazex, Bénézech og Mensat (2017) sem gerð var á meðal 112 ungra fanga sem 

aðhylltust ofbeldisfulla öfgahyggju lýstu margir fanganna erfiðleikum í barnæsku vegna stöðu 
foreldra, fjarveru foreldra og þá sérstaklega fjarveru föðurs og veikri stöðu móður sem birtist 

meðal annars í örorku, þunglyndi, fíkn og/eða sjálfsskaðandi hegðun og sjálfsvístilraunum. 
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Að mati rannsakenda höfðu aðstæður einstaklinganna í barnæsku og fram á unglingsárin 

meðal annars áhrif á þróun sjálfsmyndar og sjálfsvitund þeirra.  

Schuurman og Horgan (2016) gerðu rannsókn á hollensku hryðjuverkasamtökunum 

Hofstadgroup, samtökum hollenskra jíhadista sem stóðu fyrir fjölda hryðjuverka í Hollandi og 

myrtu meðal annars kvikmyndaframleiðandann Theo van Gogh (Vidino, 2007). Rannsókn 

Schuurman og Horgan (2016) leiddi í ljós að einn helsti áhættuþátturinn gagnvart 

ofbeldisfullri öfgahyggju ungs fólks var skortur á fjölskyldumeðlimum sem gátu gripið til 

mótaðgerða gagnvart öfgafullum skoðunum, hugmyndum og hegðun einstaklinganna. 

Rannsóknin leiddi einnig í ljós að skortur á sterkum fjölskyldutengslum ungra einstaklinga 

innan hópsins auðvelduðu samtökunum að einangra þá frá utanaðkomandi áhrifum. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að áhrif foreldra á börn sín minnka á unglingsárunum og því 

eru takmörk fyrir því hversu mikil áhrif fjölskyldan getur haft þegar koma á í veg fyrir að ungt 

fólk tileinki sér ofbeldisfulla öfgahyggju. Oft geta foreldrar ekki tekist á við öfgahyggjuna með 

markvissum hætti. Þeir eru í afneitun eða taka því ekki alvarlega þegar börnin þeirra sýna 

merki um ofbeldisfulla öfgahyggju (van San o.fl., 2013; van San, 2018; Cherney, 2020). Að 
sama skapi geta foreldrar haft þau áhrif að ýta undir ofbeldisfulla öfgahyggju ungs fólks með 

því að yfirfæra öfgafullar hugmyndir sínar og skoðanir yfir á börnin sín og hvatt þau áfram í 

átt að ofbeldisfullri öfgahyggju, til dæmis með því að ala á fjandskap eða hatri í garð 
ákveðinna hópa fólks (van San o.fl., 2013; van Bergen o.fl., 2016; van San, 2018; Mattsson og 

Johansson, 2018). 

Jafningjahópurinn, vinir, skyldmenni og aðrir mikilvægir fullorðnir geta einnig haft áhrif á 
ofbeldisfulla öfgahyggju ungs fólks (Bénézech og Estano, 2016; Puigvert o.fl., 2020) en á 

þessu tímabili eru það oft aðrir en fjölskyldumeðlimir sem hlustað er á (van San o.fl., 2013; 

Cherney, 2020). Rannsóknir hafa sýnt fram á að vinskapur við leiðtoga og/eða meðlimi öfga- 

eða hryðjuverkasamtaka og/eða aðdáun á einstaklingum innan slíkra samtaka er 

áhættuþáttur fyrir ungt fólk sem eykur líkurnar á því að þau tileinki sér ofbeldisfulla 

öfgahyggju og gangi til liðs við öfga- eða hryðjuverkasamtök (Hofmann, 2015; Puigvert o.fl., 

2020). 

Leiðtogar öfga- og hryðjuverkasamtaka sem eru gæddir persónutöfrum og náðargáfu 

geta skipt sköpum fyrir nýliðun slíkra hópa (Hofmann, 2015; Puigvert o.fl., 2020). Það á 

sérstaklega við þegar um er að ræða unga einstaklinga sem hafa upplifað áföll eins og að 

hafa verið yfirgefin af foreldri, misst ástvini eða búið við skort. Slíkir leiðtogar stíga þá inn í líf 

þessara einstaklinga og fylla í skarð sem hefur verið til allt frá því í barnæsku (Sitzer og 

Heitmeyer, 2008; Ludot o.fl., 2016; Mattsson og Johansson, 2018). Slíkir leiðtogar beita 
einnig þrýstingi til þess að fá unga einstaklinga til þess að einangra sig frá fjölskyldu sinni og 

vinum, tileinka sér öfgafullar hugmyndir og skoðanir hópsins og taka upp ofbeldisfulla 
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hegðun þeirra sem þeir líta upp til (Doosje o.fl., 2016; Campelo o.fl., 2018; Mattsson og 

Johansson, 2018). 

Samkvæmt niðurstöðum fjölda rannsókna á meðal ungs fólks sem aðhyllist ofbeldisfulla 

öfgahyggju voru það fyrirmyndir eða einstaklingar innan öfga- eða hryðjuverkasamtaka sem 

veittu þeim innblástur og komu ferlinu að öfgahyggju af stað hjá þeim (van San, 2018; 

Campelo o.fl., 2018; Bazex og Mensat, 2016; Schuurman og Horgan, 2016; Hofmann, 2015; 

Bazex o.fl., 2017; Mattsson og Johansson, 2018; Puigvert o.fl., 2020). Þessir einstaklingar 

geta til dæmis verið æskuvinir eða einstaklingar sem þeir kynntust á unglingsárunum 

(Sageman, 2008a; Puigvert o.fl., 2020). Fyrirmyndirnar geta ýtt undir og flýtt ferlinu að 

ofbeldisfullri öfgahyggju hjá ungu fólki og oft eru það slíkar fyrirmyndir sem sannfæra unga 

einstaklinga um að réttlætanlegt sé að beita ofbeldi eða fremja hryðjuverk (Schuurman og 

Horgan, 2016; Doosje o.fl., 2016; Bazex o.fl., 2017; Campelo o.fl., 2018). 

Aflfræði hópa getur skipt sköpum í ferli ungs fólks að ofbeldisfullri öfgahyggju vegna 

þeirra miklu áhrifa sem það hefur á einstakling að upplifa að hann tilheyri hópi (Sitzer og 

Heitmeyer, 2008; Bénézech og Estano, 2016). Hópurinn sem slíkur veitir unga 
einstaklingnum tækifæri á að tilheyra, hópurinn gefur honum hlutverk, markmið og stað til 

vera á. Vel er tekið á móti einstaklingnum og hann upplifir að hann sé velkominn innan þeirra 

samtaka sem hann hefur gengið til liðs við. Með þátttöku í hópnum öðlast einstaklingurinn 
merkingu og gildi sem mögulega hefur verið skortur á vegna fyrri áfalla eða sögu. Að finna 

hóp af fólki sem mögulega hefur svipaða reynslu af erfiðleikum og upplifunum og 

einstaklingurinn og eru í sömu leit að merkingu og sjálfsmynd getur falið í sér ákveðna 
hugljómun (e. illumination) og einstaklingar upplifa að loksins hafi þeir fundið lausnina á 

vanda sínum (Doosje o.fl., 2016; Dhami og Murray, 2016; Bazex o.fl., 2017; Mattsson og 

Johansson, 2018).  

Sú óvissa sem einstaklingurinn hefur upplifað hverfur þegar hann loks tilheyrir hópi og 

sýn hans verður einföld og skýr. Þegar einstaklingurinn hefur gengið til liðs við hóp hefst ferli 

sem byrjar á því að einangra einstaklinginn frá samfélaginu og endar á því að hinn 

sameiginlegi óvinur er gerður ómennskur, ofbeldi gegn honum réttlætt og í tilfellum sumra 

framfylgt með ofbeldisverknaði eða hryðjuverki (Sitzer og Heitmeyer, 2008; Doosje o.fl., 

2016; Campelo o.fl., 2018). Því sterkari sem tengingin við hópinn er því sterkari verður 

sjálfsmyndin út frá hópnum. Hin utanaðkomandi ógn verður því stærri og mikilvægt verður 

fyrir einstaklinginn að bregðast við henni (van Bergen o.fl., 2015). 

Að upplifa að hópurinn sem einstaklingurinn tilheyrir búi við mismunun eða óréttlæti 

einhvers konar ýtir undir hættuna á ofbeldisfullri öfgahyggju hjá ungu fólki. Það óréttlæti 
getur til dæmis verið félagslegt, menningarlegt, efnahagslegt eða trúarlegt. Slíku upplifðu 

óréttlæti getur fylgt gremja og reiði og jafnvel fyrirlitning. Þátttaka í öfga- eða 
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hryðjuverkasamtökum getur verið réttlætt út frá slíku óréttlæti (Moghaddam, 2005; Doosje 

o.fl., 2013; van Bergen o.fl., 2015). Slík upplifun er algeng á meðal ungra innflytjenda eða 

afkomenda innflytjenda í Evrópu og getur ýtt undir að þeir tileinki sér ofbeldisfulla 

öfgahyggju (Abbas, 2012; van Bergen o.fl., 2015).  

Ungt fólk sem hefur einangrast frá samfélaginu sem það fæddist og ólst upp í og á ekki í 

félagslegum tengslum við foreldra, aðra mikilvæga fullorðna eða jafningja, getur upplifað að 

ákveðin viðurkenning og virðing felist í að fá að fara til Íraks eða Sýrland til þess að berjast 

fyrir hópinn sem það tilheyrir nú. Með því að fá að taka þátt í slíku fyllir einstaklingurinn upp 

í tómarúm sem hefur skapast í lífi hans og hann uppfyllir það sem hann hefur skort og þráð 

(Bazex og Mensat, 2016; Campelo o.fl., 2018) en einstaklingar í slíkri stöðu eru oft í leit að 

málstað sem er stærri en þeir sjálfir. Þeir trúa því að þeir séu að gera eitthvað sem virkilega 

skiptir máli (Bazex og Mensat, 2016; Bénézech og Estano, 2016). 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar á vegum Sameinuðu þjóðanna (2017) á meðal ungra 

erlendra vígamanna í Sýrlandi tengist sú ákvörðun að fara til Sýrlands til þess að berjast með 

hryðjuverkasamtökum nánast undantekningalaust hópamyndunum, til dæmis í moskum, 
fangelsum, skólum og hverfum. Rannsóknin sýndi einnig fram á að þriðjungur þátttakenda 

upplifði þrýsting frá ættingjum eða vinum um að fara til Sýrlands. Að tilheyra hópi er því að 

mati fjölda fræðafólks oft úrslitaatriði þegar kemur að ofbeldisfullri öfgahyggju ungs fólks og 
hvort það tileinki sér hana (Sitzer og Heitmeyer, 2008; Dhami og Murray, 2016; Oppetit o.fl., 

2019; Puigvert o.fl., 2020). 

Þá hafa rannsóknir sýnt fram á að námsárangur og staða einstaklinga í skólanum getur 
verið áhættuþáttur fyrir ungt fólk og skipt sköpum fyrir ferli þeirra að ofbeldisfullri 

öfgahyggju. Það getur samband nemenda við kennara sinn einnig gert. Í því samhengi geta til 

dæmis viðbrögð kennara við því að nemandi sýni áhuga á að ganga til liðs við öfga- eða 

hryðjuverkasamtök ýtt undir eða dregið úr áhættunni á að hann geri svo. Í aðstæðum þar 

sem nemendur sýna áhuga á skoðunum og hugmyndum slíkra hópa eða hafa gengið til liðs 

við öfga- eða hryðjuverkasamtök eru algeng viðbrögð að vilja lækna einstaklingana af 

öfgahyggjunni (Mattsson og Johansson, 2020). 

Það er mikilvægt að nálgast þá einstaklinga með réttum hætti. Rannsóknir hafa sýnt fram 

á að ef kennarar eiga í deilum við nemendur í slíkum aðstæðum, refsa þeim og einangra þá 

jafnvel frá öðrum nemendum er líklegt að niðurstaðan verði öfug við það sem vonast var 

eftir. Í slíkum tilfellum upplifa einstaklingarnir útskúfun og jaðarsetningu sem er líkleg til þess 

að ýta þeim enn frekar í átt að félagsskap öfgafólks og styrkja þá í trú sinni á málstaðinn. Slíkt 

getur orðið til þess að einstaklingarnir taki skrefið til fulls og gangi til liðs við öfga- eða 
hryðjuverkasamtök (Mattsson og Johansson, 2018; 2019; 2020). 
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7.1.3 Áhættuþættir í fjærumhverfi ungs fólks 

Samfélagsleg pólun eða klofningur (e. social polarisation) er einn af þeim áhættuþáttum í 

fjærumhverfinu (e. macro environment) sem geta ýtt undir ofbeldisfulla öfgahyggju hjá ungu 

fólki. Fjöldi rannsókna hafa sýnt fram á að félags- og efnahagsleg (e. socio-economic) staða 

einstaklinga og hópa, og þá sérstaklega samfélagsleg mismunun og ójöfnuður, er einn helsti 

áhættuþátturinn í fjærumhverfi ungs fólks gagnvart ofbeldisfullri öfgahyggju (Moyano og 

Trujillo, 2014; Bazex o.fl., 2017; Bazex og Mensat, 2016; van Bergen o.fl., 2016; Campelo 

o.fl., 2018; Puigvert o.fl., 2020). 

Þróun og tilvera svokallaðra gettóa (e. ghetto) eða fátækrahverfa í evrópskum borgum, 

þar sem hópar innflytjenda búa yfirleitt við skort og fátækt, ýtir undir hættuna á ofbeldisfullri 

öfgahyggju hjá ungu fólki (Khosrokhavar, 2014; Moyano og Trujillo, 2014; Bazex o.fl., 2017; 

Bazex og Mensat, 2016; Oppetit o.fl., 2019; Puigvert o.fl., 2020). Annars vegar á það við um 

þá sem búa í slíkum hverfum, sem eru þá ungt fólk sem fer að aðhyllast hugmyndir og 
skoðanir jíhadista og ganga til liðs við slík samtök, og hins vegar um ungt fólk sem telur þá 

sem búa í slíkum hverfum vera óvini sína og að af þeim standi ógn og gengur því til liðs við 

ný-nasistasamtök eða önnur öfga-hægrisamtök (Khosrokhavar, 2014; Emmelkamp o.fl., 
2020). Slík samfélagsleg pólun eða klofningur ýtir undir átök á milli mismunandi hópa 

samfélagsins sem skilgreina sig út frá þjóðerni, uppruna, menningu og/eða trú þar sem 

ofbeldi er beitt (van Bergen o.fl., 2016). 

Íbúar í slíkum gettóum búa yfirleitt við félagslega einangrun, skömm og útskúfun vegna 

þeirrar neikvæðu ímyndar sem hefur verið búin til af evrópskum fátækrahverfum og íbúum 

þeirra víða um Evrópu. Ungt fólk sem býr í slíkum hverfum lýsir oft lítilsvirðingu og 
afskiptaleysi í sinn garð og upplifir því óréttlæti, útilokun, gremju og reiði gagnvart 

samfélaginu. Það telur sig vera fast í aðstæðum sem það getur ekki breytt. Sjálfsmynd þeirra 

er brotin og þau upplifa að þau tilheyri ekki samfélaginu sem þau búa í og eru jafnvel fædd í 
(van San o.fl., 2013; Khosrokhavar, 2014; Moyano og Trujillo, 2014; Bénézech og Estano, 

2016; Bazex o.fl., 2017). Þar að auki eiga þau oft erfitt uppdráttar í skóla og eiga erfitt með 

að fá atvinnu (Doosje o.fl., 2016). 

Ungt fólk í slíkum aðstæðum finnur oft ekki lausn á vanda sínum og í sumum tilfellum 

finnur það reiði sinni, gremju og vonbrigðum farveg í ofbeldishópum og öfgasamtökum þar 

sem þau skuldbinda sig síðar öfgafullum hugmyndum og skoðunum hópsins, móta í kjölfarið 

sjálfsmynd sína út frá þeim og skilgreina sig þá fyrst og fremst út frá hópnum sem þau 

tilheyra nú, eins og til dæmis út frá þjóðerni og/eða trú (Sitzer og Heitmeyer, 2008; 

Khosrokhavar, 2014; Bazex og Mensat, 2016; Dhami og Murray, 2016; Bazex o.fl., 2017; 

Emmelkamp o.fl., 2020). Á sama tíma greina einstaklingarnir sig frá öðrum hópum fólks út 

frá sömu forsendum. Í því samhengi er trú á yfirburði hópsins sem einstaklingurinn tilheyrir 
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áhættuþáttur sem getur ýtt undir ofbeldisfulla öfgahyggju hjá ungu fólki. Því sterkari sem sú 

tilfinning er því meiri hætta er á öfgum og ofbeldi (Doosje o.fl., 2013; van Bergen o.fl., 2015; 

Emmelkamp o.fl., 2020).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að ungir innflytjendur í Evrópu skilgreina sig oft frekar út frá 

uppruna sínum en því evrópska samfélagi sem þeir búa í og eru jafnvel fæddir í (van Bergen 

o.fl., 2015). Dæmi um slíkt er að ungir innflytjendur með tyrkneskan eða marokkóskan 

uppruna í Hollandi skilgreina sig frekar sem Tyrki eða Marokkóbúa en Hollendinga og mynda 

tengsl við þjóðernishópa frekar en samfélagið í heild sinni (Abbas, 2012; van Bergen o.fl., 

2015; van Bergen o.fl., 2016).  

Andúð í garð múslima og íslamstrúar og neikvæð umræða um innflytjendur af slíkum 

uppruna víða í Evrópu ýtir undir slíka þróun sem verður til þess að ungir einstaklingar með 

innflytjendabakgrunn upplifa ekki að þeir tilheyri samfélaginu sem þeir fæddust í og búa í. Á 

það sérstaklega við þá sem skilgreindir eru sem önnur eða þriðja kynslóð innflytjenda, sem 

nær væri að kalla einstaklinga með erlendan bakgrunn. Slíkt ýtir undir samfélagslega pólun 

og klofning samfélagsins í hópa sem togstreita getur skapast á milli. Rannsóknir hafa sýnt 
fram á að slík andúð í garð múslima í Evrópu ýtir undir ofbeldisfulla öfgahyggju hjá ungu fólki 

(Moghaddam, 2005; Abbas, 2012; Feddes o.fl., 2015; van Bergen o.fl., 2015). 

Utanaðkomandi ógn við þann hóp sem unga fólkið skilgreinir sig út frá, það er að segja 
nærhópinn, ýtir undir og viðheldur ofbeldisfullri öfgahyggju hjá ungum einstaklingum. Dæmi 

um slíkt er ungur einstaklingur sem gengur til liðs við samtök jíhadista í þeirri borg sem hann 

býr í. Hann tekur upp á arma sína hugmyndafræði jíhadista og skilgreinir sig og sjálfsmynd 
sína síðan út frá henni. Eitt af hans hlutverkum verður í kjölfarið að vernda íslam frá 

utanaðkomandi ógn og standa vörð um hópinn sem hann tilheyrir frá öðrum hópum 

samfélagsins sem sagðir eru kúga hann og beita hann óréttlæti (Bhui o.fl., 2012; Doosje o.fl., 

2013; Doosje o.fl., 2016; Khosrokhavar, 2014; van Bergen o.fl., 2016; Meeus, 2015).  

Hið sama er hægt að segja um þá sem tilheyra öfga-hægrisamtökum. Þá eru innflytjendur 

skilgreindir sem ógn við hina innfæddu sem upplifa óréttlæti af höndum þeirra þar sem betur 

er komið fram við minnihlutahópa að þeirra mati. Slíkt réttlætir reiði og ofbeldi í þeirra garð 

og fær unga fólkið til að ganga til liðs við öfga- eða hryðjuverkasamtök (Sitzer og Heitmeyer, 

2008; Doosje o.fl., 2012; Doosje o.fl., 2016; Emmelkamp o.fl., 2020). Samkeppni og átök á 

milli þess hóps sem einstaklingurinn tilheyrir og annarra utanaðkomandi hópa styrkir 

sjálfsmynd einstaklingsins út frá hópnum og veitir honum sjálfsöryggi (van San o.fl., 2013). 

Þá benda rannsóknir til þess að þátttaka í löglegum aðgerðum, sem fela ekki í sér ofbeldi, 

til stuðnings ákveðnum málstað (e. activism) geti verið áhættuþáttur fyrir öfgahyggju, 
sérstaklega hjá ungu fólki. Það gefur til kynna að þátttaka í aktívisma getur verið fyrsta 
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skrefið í átt að öfgahyggju ungs fólks (Emmelkamp o.fl., 2020) eins og aðgerðapýramídi 

McCauley og Moskalenko (2017) sýnir og sjá má á mynd 4. 

7.1.4 Internetið og samfélagsmiðlar sérstakur áhættuþáttur 

Áróður öfgasamtaka á sér engin landamæri og þær leiðir sem öfga- og hryðjuverkasamtök 

nota til þess að koma áróðri sínum á framfæri eiga sér lítil sem engin takmörk (McElreath 

o.fl., 2018; Cherney, 2020; Puigvert o.fl., 2020). Á meðal þess sem hefur breyst á síðustu 

árum er aukin notkun öfga- og hryðjuverkasamtaka á internetinu, og þá sérstaklega 

samfélagsmiðlum, til þess að koma hugmyndum sínum og skoðunum á framfæri í þeim 

tilgangi að auka nýliðun (Sageman, 2004; McElreath o.fl., 2018; Campelo o.fl., 2018; Amit 

o.fl., 2020). Það á sérstaklega við í þeim tilfellum sem reynt er að ná til ungs fólks (Campelo 

o.fl., 2018; McElreath o.fl., 2018; Cherney, 2020). 

Þar sem ungt fólk ver miklum tíma á netinu og á samfélagsmiðlum eru þau berskjölduð 

gagnvart rafrænum áróðri öfga- og hryðjuverkasamtaka, umræðum þeirra og 
hópamyndunum á netinu (Amit o.fl., 2020). Þar að auki nálgast einstaklingar innan öfga- og 

hryðjuverkasamtaka ungt fólk og á í samskiptum við það á netinu (McElreath o.fl., 2018). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að ungt fólk aðhyllist ofbeldisfulla öfgahyggju í auknum mæli í 
gegnum internetið og samfélagsmiðla (van San o.fl., 2013; Ludot o.fl., 2016; Bazex og 

Mensat, 2016; McElreath o.fl., 2018; Oppetit o.fl., 2019; Amit o.fl., 2020; Cherney, 2020). 

Áróður öfga- og hryðjuverkasamtaka virðist hafa áhrif á skoðanir einstaklinga, til dæmis á 
minnihlutahópum, öðrum trúar- eða þjóðernishópum en þeir tilheyra og jafnvel konum. Þá 

hefur slíkur áróður einnig breytt heimsmynd ungs fólks sem birtist meðal annars með þeim 

hætti að ungir múslimar trúa því í auknu mæli að það sé alþjóðlegt samsæri gegn þeim 
(Oppetit o.fl., 2019; Amit o.fl., 2020).  

Rannsókn Amit, Rahman og Mannan (2020) sýndi fram á að öfga- og hryðjuverkasamtök 

nota samfélagsmiðla í þeim tilgangi að fá ungt fólk til liðs við sig. Á meðal þeirra þátta sem 
sannfærðu unga fólkið um að ganga til liðs við samtök jíhadista voru frásagnir af óréttlæti og 

mismunun gagnvart múslimum, jafnt í þeirra samfélagi sem og alþjóðlega, trúarleg skylda 

þeirra samkvæmt trúarritum múslima, verðlaunin sem fylgja því að deyja píslavættisdauða, 

bræðralag og fjárhagslegur hvati.  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að internetið, og þá sérstaklega samfélagsmiðar, áttu stóran 

þátt í uppgangi Íslamska ríkisins. Samtökin lögðu mikla vinnu og mikinn tíma í aðgerðir við 

nýliðun og notuðu netið og samfélagsmiðla mjög mikið til þess að ná til fólks um allan heim í 

þeim tilgangi. Þeirra á meðal var ungt fólk í Evrópu og öðrum vestrænum ríkjum (Bazex og 

Mensat, 2016; Ludot o.fl., 2016; McElreath o.fl., 2018; Cherney, 2020). 
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Þrátt fyrir að Íslamska ríkið standi ekki jafn vel að vígi nú og fyrir nokkrum árum hefur 

hættan á því að ungt fólk tileinki sér ofbeldisfulla öfgahyggju í gegnum internetið og 

samfélagsmiðla ekki minnkað (Cherney, 2020) og mikilvægt er að vanmeta ekki framlag 

internetsins og samfélagsmiðla til ofbeldisfullrar öfgahyggju ungs fólks (van San o.fl., 2013). 

Tilraunir öfga- og hryðjuverkasamtaka til nýliðunar í gegnum internetið og samfélagsmiðla er 

orðinn að sérstökum áhættuþætti sem ungt fólk stendur frammi fyrir, en það er eitthvað 

sem þekktist ekki áður (Puigvert o.fl., 2020). 

7.2 Verndandi þættir gegn ofbeldisfullri öfgahyggju ungs fólks 
Hér að framan hefur verið fjallað um fjölda áhættuþátta sem rannsóknir hafa sýnt fram á að 

geti ýtt undir að ungt fólk tileinki sér ofbeldisfulla öfgahyggju eða er móttækilegt fyrir henni. 

Til þess að skilja betur ferlið sem leiðir til ofbeldisfullrar öfgahyggju er mikilvægt að skoða 

það einnig í samhengi við verndandi þætti sem mögulega geta dregið úr hættunni á að ungt 

fólk tileinki sér ofbeldisfulla öfgahyggju. Mun færri rannsóknir á ofbeldisfullri öfgahyggju 

leggja áherslu á verndandi þætti en áhættuþætti, sérstaklega á meðal ungs fólks (Doosje 
o.fl., 2016; Lösel o.fl., 2018).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að verndandi þættir gegn ofbeldisfullri öfgahyggju ungs fólks 

eiga margt sameiginlegt með þeim verndandi þáttum sem beinast gegn ofbeldi og glæpum 
ungs fólks almennt og eru því oft rannsakaðir í því samhengi (Lösel og Bender, 2003; Lösel 

o.fl., 2018; Cherney, 2020). Þá eru rannsóknir á verndandi þáttum gagnvart slíkri öfgahyggju 

ungs fólks oft gerðar í samhengi við rannsóknir á seiglu (Lösel o.fl., 2018). Verndandi þættir 
gegn ofbeldisfullri öfgahyggju ungs fólks geta verið einstaklingsbundnir, þeir geta tengst 

fjölskyldunni, mikilvægum fullorðnum utan fjölskyldunnar, skólanum, jafningahópnum sem 

og samfélaginu. Yfirleitt er um að ræða sömu verndandi þætti óháð birtingarmynd 
ofbeldisfullrar öfgahyggju (Lösel o.fl., 2018; Puigvert o.fl., 2020).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að seigla er verndandi þáttur gagnvart ofbeldisfullri 

öfgahyggju ungs fólks. Með því að stuðla að valdeflingu ungs fólks, jákvæðri sjálfsmynd 

þeirra og aukinni samkennd eru verndandi þættir gegn ofbeldisfullri öfgahyggju ungs fólks 

styrktir (Feddes o.fl., 2015; Lösel o.fl., 2020; Stephens o.fl., 2021). Sjálfsstjórn er einn af þeim 

verndandi þáttum sem dregur úr hættunni á því að ungt fólk tileinki sér ofbeldisfulla 

öfgahyggju (Pauwels og Svensson, 2017; Lösel o.fl., 2018). 

Sá eiginleiki að geta iðkað sjálfsstjórn er sérstaklega verndandi þáttur fyrir ungt fólk sem 

aðhyllist mjög öfgafullar hugmyndir og býr yfir öfgafullum skoðunum þar sem sjálfsstjórn 

getur komið í veg fyrir eða dregið úr líkunum á því að þau beiti ofbeldi þrátt fyrir skoðanir og 

hugmyndir sínar (Pauwels og Svensson, 2017; Lösel o.fl., 2018). Þá hafa rannsóknir sýnt fram 

á að löghlýðni og viðurkenning á lögmæti yfirvalda, sérstaklega lögreglunnar, eru verndandi 
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þættir gegn ofbeldisfullri öfgahyggju ungs fólks og geta dregið úr líkunum á því að það beiti 

ofbeldi þrátt fyrir öfgafullar skoðanir og hugmyndir (Baier o.fl., 2016; Lösel o.fl., 2018).  

Jákvæðar uppeldisaðferðir og góð samskipti ungs fólks við foreldra eða forsjáraðila er 

verndandi þáttur gagnvart ofbeldisfullri öfgahyggju á meðal þeirra samkvæmt rannsóknum. 

Það á einnig við um góða efnahags- og félagslega stöðu fjölskyldunnar. Að eiga í 

ástarsambandi við einstakling sem beitir ekki ofbeldi er einnig verndandi þáttur gagnvart 

ofbeldisfullri öfgahyggju ungs fólks og getur dregið úr líkunum á að ungt fólk sem aðhyllist 

öfgafullar hugmyndir og skoðanir beiti ofbeldi (Cragin o.fl., 2015; Baier o.fl., 2016; van 

Bergen o.fl., 2016; Jasko o.fl., 2017; Lösel o.fl., 2018; Puigvert o.fl., 2020).  

Þess ber þó að geta að samskipti foreldra við börnin sín og áhrif þeirra á þau minnka oft á 

unglingsárunum (Cherney, 2020) og oft vita foreldrar ekki af því að barnið þeirra aðhyllist 

ofbeldisfulla öfgahyggju (van San o.fl., 2013). Sambönd ungs fólks við aðra mikilvæga 

fullorðna en fjölskyldumeðlimi getur einnig verið verndandi þáttur gegn ofbeldisfullri 

öfgahyggju ungs fólks (Beam o.fl., 2002; DuBois og Silverthorn, 2005; Haddad o.fl., 2011). 

Góður námsárangur og námsáhugi eru einnig verndandi þættir gagnvart ofbeldisfullri 
öfgahyggju hjá ungu fólki (Baier o.fl., 2016; Lösel o.fl., 2018) og það getur góð staða 

einstaklingsins í skólanum og gott samband nemenda við kennara sinn einnig verið 

(Mattsson og Johansson, 2020).  

Vinátta við jafningja og þátttaka í hópi jafningja hefur jákvæð áhrif á mótun 

einstaklingsins á unglingsárunum þegar um er að ræða hóp sem stundar ekki fráviks- og 

áhættuhegðun og beitir ekki ofbeldi. Þátttaka í slíkum hópum jafningja er verndandi þáttur 
gagnvart ofbeldisfullri öfgahyggju ungs fólks (Khun, 2004; Jasko o.fl., 2017; Lösel o.fl., 2018). 

Að tilheyra jafningjahópi spornar gegn félagslegri einangrun, útskúfun og einmannaleika og 

er því verndandi þáttur gegn ofbeldisfullri öfgahyggju ungs fólks (Bhui o. fl., 2012; Bhui o.fl., 

2014; McGilloway o.fl., 2015; Frounfelker o.fl., 2019; Puigvert o.fl., 2020). Þá sýna rannsóknir 

fram á að það að tilheyra fyrstu kynslóð innflytjenda er verndandi þáttur gagnvart 

öfgahyggju. Seinni kynslóðir innflytjenda eru líklegri til þess að aðhyllast ofbeldisfulla 

öfgahyggju, meðal annars vegna erfiðleika með samlögun, upplifunar um að tilheyra ekki og 

samfélagslegrar útskúfunar (Bhui o.fl., 2014; van Bergen o.fl., 2016). 

Þá hafa rannsóknir sýnt fram á að samskipti við innflytjendur er verndandi þáttur 

gagnvart hægrisinnaðri öfgahyggju (Fuchs, 2003; Lösel o.fl., 2018). Að sama skapi er 

samkennd múslima gagnvart þeim sem eru ekki múslimar verndandi þáttur gagnvart 

öfgahyggju jíhadista (Emmelkamp o.fl., 2020). Slíkir verndandi þættir draga úr líkunum á að 

ungt fólk gangi til liðs við öfga- eða hryðjuverkasamtök og skilgreini sig út frá þeim hópum og 
greini sig á sama tíma frá hópum með annan uppruna eða trú (Fuchs, 2003; Lösel o.fl., 2018; 

Emmelkamp o.fl., 2020; Lösel o.fl., 2020). 
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Þeir áhættuþættir sem birtast hve oftast í rannsóknum á ofbeldisfullri öfgahyggju og geta 

ýtt undir hættuna á að ungt fólk tileinki sér öfgahyggju og gangi til liðs við öfga- eða 

hryðjuverkasamtök er skortur á þátttöku í þjóðfélagslegum hópi, samfélagsleg útskúfun og 

mismunun og sú upplifun að tilheyra ekki samfélaginu sem einstaklingurinn fæddist í og/eða 

býr í (Vergani o.fl., 2018; Pisoiu, 2015; Scorgie-Porter, 2015; Orsini, 2013; Botha, 2014; Abbas 

og Siddique, 2012; Ilardi, 2013; De Koster og Houtman, 2008; van Bergen o.fl., 2015). Fyrir 

einstakling að upplifa tengsl við samfélagið sem hann býr í, þó einungis sé um að ræða 

grundvallartengsl, er því samkvæmt rannsóknum verndandi þáttur gagnvart ofbeldisfullri 

öfgahyggju ungs fólks (van Bergen o.fl., 2015; van Bergen o.fl., 2016; Lösel o.fl., 2018; Lösel 

o.fl., 2020; Puigvert o.fl., 2020). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að jákvæð samskipti á milli mismunandi hópa í samfélaginu 

er verndandi þáttur gagnvart ofbeldisfullri öfgahyggju ungs fólks. Einstaklingar sem eiga í 

jákvæðum samskiptum og jafnvel vináttu við einstaklinga sem tilheyra öðrum 

samfélagshópum en þeir sjálfir búa síður yfir staðalímyndum og fordómum um einstaklinga 

og hópa fólks. Slíkt dregur úr hættunni á ofbeldisfullri öfgahyggju (van Bergen o.fl., 2015). 
Rannsóknir hafa sýnt fram á að ungir innflytjendur sem tengjast samfélaginu sem þeir búa í 

betur en hópum sem þeir tengjast vegna uppruna eða trúar eru ólíklegri til þess að aðhyllast 

öfgahyggju og beita aðra ofbeldi (van Bergen o.fl., 2015; van Bergen o.fl., 2016). 

Samkvæmt rannsóknum eru aðrir verndandi þættir gagnvart ofbeldisfullri öfgahyggju á 

meðal ungs fólks meðal annars lítill áhugi á stjórnmálum og stjórnmálaþátttöku, ótti við 

afleiðingar þess að beita ofbeldi, eins og til dæmis fangavist, reynsla af fangavist 
fjölskyldumeðlims, lítil trú á að ofbeldi skili árangri, atvinna og framhaldsmenntun. Þá getur 

lítill áhugi á trú og trúmálum verið verndandi þáttur gegn öfgahyggju ungs fólks en það getur 

trúariðkun einnig verið. Því virðist samhengi og aðstæður skipta máli með tilliti til verndandi 

þátta (Bhui o.fl., 2014; Cragin o.fl., 2015; Baier o.fl., 2016; Lösel o.fl., 2018; Lösel o.fl., 2020). 

Fjöldi verndandi þátta sem geta dregið úr líkunum á að ungt fólk tileinki sér ofbeldisfulla 

öfgahyggju eru þekktir (Lösel o.fl., 2018). Mikilvægt er að leggja áherslu á slíka verndandi 

þætti þegar fjallað er um aðferðir til þess að sporna gegn því að ungt fólk tileinki sér 

öfgafullar hugmyndir og skoðanir og gangi til liðs við öfga- eða hryðjuverkasamtök sem beita 

ofbeldi og hryðjuverkum (Campelo o.fl., 2018; Frounfelker o.fl., 2019; Gill o.fl., 2021; 

Stephens o.fl., 2021). 
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8 Forvarnir gegn ofbeldisfullri öfgahyggju ungs fólks 

Ungt fólk er í dag skilgreint sem sérstakur áhættuhópur með tilliti til hættunnar á því að 

tileinka sér öfgahyggju og ganga til liðs við öfga- eða hryðjuverkasamtök sem beita 

skipulögðu ofbeldi og hryðjuverkum til þess að ná fram markmiðum sínum (Aiello o.fl., 2018; 

Campelo o.fl., 2018; Oppetit o.fl., 2019).  

Vegna þeirra alvarlegu afleiðinga sem ofbeldisfull öfgahyggja hefur, jafnt á einstaklinga, 

hópa fólks sem og samfélagið í heild sinni (Bhui o.fl., 2012; Ludot o.fl., 2016; Samari o.fl., 

2018; Aiello o.fl., 2018; Campelo o.fl., 2018; Frounfelker o.fl., 2019; Emmelkamp o.fl., 2020) 

og vegna þess að rannsóknir benda til þess að ungt fólk í Evrópu aðhyllist öfgahyggju í 

auknum mæli (Khosrokhavar, 2014; Lösel o.fl., 2018; Oppetit o.fl., 2019; Emmelkamp o.fl., 

2020) hefur á síðustu árum verið lögð mikil áhersla á það í Evrópu, og þá sérstaklega innan 

Evrópusambandsins, sem og um allan heim, að leita leiða til þess að sporna gegn því að ungt 

fólk tileinki sér ofbeldisfulla öfgahyggju (Mattsson o.fl., 2016; Aiello o.fl., 2018; Puigvert o.fl., 
2020; Stephens o.fl., 2021). 

Unnið hefur verið hörðum höndum að stefnumótun í málefnum ungs fólks með áherslu á 

ofbeldisfulla öfgahyggju á síðustu árum, jafnt innan þjóðríkja sem og í samstarfi þjóða. 
Aukinn kraftur hefur verið settur í að þróa forvarnir gegn slíkri öfgahyggju og inngrip í ferli 

ofbeldisfullrar öfgahyggju á meðal ungs fólks (Mattsson o.fl., 2016; Aiello o.fl., 2018; Puigvert 

o.fl., 2020; Stephens o.fl., 2021) sem í dag hafa fjölbreyttar birtingarmyndir (Aiello o.fl., 
2018). 

8.1 Skimanir og inngrip  
Árum saman hefur fræðafólk og sérfræðingar á mörgum sviðum, eins og til dæmis á sviði 

sálfræði, afbrotafræði, félagsfræði og uppeldis- og menntunarfræði (Stephens o.fl., 2021) 

lagt áherslu á áhættuþætti sem og verndandi þætti sem snúa að ofbeldisfullri öfgahyggju 

ungs fólks með það að markmiði að reyna að koma í veg fyrir að ungt fólk tileinki sér 

ofbeldisfulla öfgahyggju. Í dag er unnið að forvörnum gegn og snemmtækum inngripum í 

ferli ofbeldisfullrar öfgahyggju hjá ungu fólki um allan heim. Slík vinna er meðal annars 

innblásin af niðurstöðum rannsókna á því hvaða áhættuþættir geta ýtt undir ofbeldisfulla 
öfgahyggju hjá ungu fólki og hvaða þættir geta verndað ungt fólk frá því að tileinka sér hana 

(Feddes o.fl., 2015; Mattsson o.fl., 2016; Campelo o.fl., 2018; Frounfelker o.fl., 2019; Gill 

o.fl., 2021; Stephens o.fl., 2021). 

Víða er lögð áhersla á samvinnu helstu aðila í nánasta umhverfi ungs fólks, eins og til 

dæmis á milli skóla, lögreglu, íþrótta- og tómstundastarfs og annarra stofnana samfélagsins. 

Áhersla hefur verið lögð á samvinnu fjölskyldu þeirra einstaklinga sem aðhyllast ofbeldisfulla 



56 

öfgahyggju við kennara og aðra innan menntakerfisins, félagsráðgjafa, sálfræðinga, starfsfólk 

í íþrótta- og tómstundastarfi og aðra aðila sem tengjast einstaklingnum með einhverjum 

hætti (Spalek, 2016; López og Pašić, 2018; Davies, 2009; Mattsson o.fl., 2016; Aiello o.fl., 

2018; Puigvert o.fl., 2020).  

Slíkar forvarnir birtast til dæmis sem sameiginleg teymi viðbragðsaðila, samfélagsleg 

átaksverkefni yfirvalda og grasrótar í samfélaginu, fjölskyldu- og uppeldisráðgjöf, inngrip sem 

fela í sér sálfræði- og geðheilbrigðisþjónustu, aðstoð við fanga og aðstoð við ungt fólk við að 

snúa baki við ofbeldisfullri öfgahyggju (e. de-radicalisation) þar sem fyrrverandi öfgafólk 

gegnir oft lykilhlutverki (Koehler, 2015; Pathé o.fl., 2018; Aiello o.fl., 2018; Lösel o.fl., 2018; 

Knudsen, 2020; Cherney, 2020; Gill o.fl., 2021; Mattsson og Johansson, 2018; 2019; Bhui 

o.fl., 2020). 

Eitt helsta verkfærið sem notað hefur verið til þess að koma í veg fyrir að ungt fólk tileinki 

sér ofbeldisfulla öfgahyggju eru greiningartæki sem leggja mat á hættuna á öfgahyggju og 

ofbeldi hjá einstaklingum og hópum (Aiello o.fl., 2018; Lösel o.fl., 2018; Knudsen, 2020; Gill 

o.fl., 2021; Mattsson og Johansson, 2018; 2019; Puigvert o.fl., 2020; Bhui o.fl., 2020). Dæmi 
um slíka matskvarða eru Violent Extremist Risk Assessment (VERA-2R), Extremism Risk 

Screen (ERS) og Identifying Vulnerable People Guidance (IVPG) (Egan o.fl., 2016; Emmelkamp 

o.fl., 2020). 

Slíkir matskvarðar eiga að greina hættuna á ofbeldisfullri öfgahyggju meðal annars út frá 

áhættuþáttum eins og gremju og reiði vegna upplifaðs óréttlætis eða mismununar, þörfinni á 

að vernda eitthvað frá utanaðkomandi ógn, þörf á viðurkenningu, stöðu eða því að tilheyra, 
þörf fyrir spennu og ævintýri, fjölskylduhögum, áhrifum frá hópum, fátækt og geðheilsu. 

Einnig er hættan á ofbeldisfullri öfgahyggju metin út frá því hvort einstaklingur tengi sterkt 

við ákveðinn hóp eða málstað, hvort hann búi yfir einfaldri, svart/hvítri heimsmynd sem 

skiptir fólki í hópa (við og hinir), hvernig talað er um þann sem upplifuð ógn stafar af, 

réttlætingu á ofbeldi og tækifærum til þess að taka þátt í ofbeldi og hryðjuverkum (Lloyd og 

Dean, 2015; Egan o.fl., 2016; Emmelkamp o.fl., 2020; Knudsen, 2020).  

Þessir matskvarðar eru ekki hannaðir sérstaklega fyrir ungt fólk en hafa þó verið notaðir 

til þess að meta hættuna á ofbeldisfullri öfgahyggju hjá ungu fólki. Þeir eru meðal annars 

notaðir til þess að meta hættuna á ofbeldisfullri öfgahyggju hjá ungum föngum (Emmelkamp 

o.fl., 2020; Knudsen, 2020) og í samstarfsverkefnum yfirvalda og stofnana í nærumhverfi 

ungs fólks, þar sem þeir sem starfa með ungu fólki í skipulögðu tómstundastarfi eru á meðal 

þeirra sem eiga að meta þessa hættu (van de Weert og Eijkman, 2019). 

Gagnrýni á slík verkfæri felst fyrst og fremst í því að þrátt fyrir að einstaklingar sem 
aðhyllast öfgafullar skoðanir og hugmyndir og eru tilbúnir til þess að beita ofbeldi til þess að 

ná þeim fram búi við ýmsa áhættu- og áhrifaþætti þá er fjöldi einstaklinga sem býr við sömu 
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áhættu- og áhrifaþætti sem aðhyllast ekki öfgahyggju og beitir ekki ofbeldi. Matskvarðarnir 

geta því auðveldlega gefið rangar jákvæðar niðurstöður sem getur meðal annars orðið til 

þess að einstaklingar og hópar fólks er skilgreint í áhættuhópi gagnvart ofbeldisfullri 

öfgahyggju og jafnvel settir undir eftirlit yfirvalda án þess að það sé réttlætanlegt (Sarma, 

2017: Lösel o.fl., 2018; Stephens o.fl., 2021). 

Þrátt fyrir aukna áherslu sérfræðinga á hinum ýmsu sviðum innan alþjóðasamfélagsins og 

fjölda rannsókna á ofbeldisfullri öfgahyggju og hryðjuverkum frá árinu 2001 er enn lítið um 

empírískar rannsóknir á áhrifum forvarna og inngripa í ofbeldisfulla öfgahyggju hjá ungu fólki 

og því eru gagnreyndar aðferðir enn af skornum skammti. Ástæðurnar fyrir því eru 

margvíslegar en á meðal þeirra eru ósamræmi í skilgreiningum á hugtökum og skortur á 

viðurkenndri kenningu um ofbeldisfulla öfgahyggju, sem stafar meðal annars af mismunandi 

bakgrunni og áherslum fræðafólks og sérfræðinga og mismunandi birtingarmyndum 

öfgahyggju (Sageman, 2014; Sarma, 2017; Lösel o.fl., 2018; Puigvert o.fl., 2020; Stephens 

o.fl., 2021). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að áhrif af stefnumótun, aðgerðum og forvörnum til þess að 
sporna gegn ofbeldisfullri öfgahyggju og hryðjuverkum á meðal ungs fólks hafa að mestu 

leyti skilað neikvæðum niðurstöðum. Það á einnig við um notkun á matskvörðum til þess að 

meta hættuna á slíkri öfgahyggju. Afleiðingarnar af því hafa fyrst og fremst verið þær að 
ákveðnir einstaklingar og hópar fólks verða fyrir jaðarsetningu, fordæmingu og útskúfun 

vegna þess að samfélög þeirra eru sett undir eftirlit og eru áreitt af yfirvöldum (van San o.fl., 

2013; Alam og Husband, 2013; Ahmed o.fl., 2004; Fischbacher-Smith, 2016; Cherney og 
Hartley, 2017; Aiello o.fl., 2018; Lösel o.fl., 2018; Stephens o.fl., 2021). 

Slíkt hefur gefið til kynna og ýtt undir þá staðalímynd að ákveðnir einstaklingar og hópar 

fólks, í flestum tilfellum þeir sem hafa múslímskan bakgrunn, séu líklegri til þess að aðhyllast 

öfgahyggju og beita ofbeldi og/eða hryðjuverkum en aðrir (Sarma, 2017: Lösel o.fl., 2018; 

Puigvert o.fl., 2020). Það hefur skapað togstreitu í evrópskum samfélögum, annars vegar á 

milli hópa með ólíkan bakgrunn sem búa í sama samfélagi og hins vegar við yfirvöld, þá 

sérstaklega lögreglu (van San o.fl., 2013; Alam og Husband, 2013; Ahmed o.fl., 2004; 

Fischbacher-Smith, 2016; Cherney og Hartley, 2017; Aiello o.fl., 2018; Stephens o.fl., 2021). 

Þá hafa þessar aðferðir ýtt undir aukna andúð í garð múslima víða í Evrópu (Puigvert o.fl., 

2020; Stephens o.fl., 2021). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að aðgerðir sem fela í sér þvinganir, refsingar og nauðung, til 

dæmis af hálfu yfirvalda eins og lögreglu, eru ekki líklegar til þess að skila árangri í 

forvarnarstarfi gegn ofbeldisfullri öfgahyggju ungs fólks. Í raun geta slíkar aðgerðir haft 
þveröfug áhrif og flýtt fyrir ferlinu með því að ýta ungu fólki í átt að öfga- og 
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hryðjuverkasamtökum og styrkt þau í trú þeirra á öfgafullan málstað (van San o.fl., 2013; 

Cherney, 2020). 

Færa má rök fyrir því að forvarnir og inngrip í ofbeldisfulla öfgahyggju á meðal ungs fólks 

hafi ekki skilað góðum árangri vegna þess að reynt hefur verið að nálgast viðfangsefnið fyrst 

og fremst út frá öryggissjónarmiðum eins og lýst er hér að ofan, fremur en sjónarmiðum 

uppeldis- og menntunarfræða (van San o.fl., 2013; Stephens o.fl., 2021). Vegna þeirra 

neikvæðu áhrifa sem slíkar aðgerðir hafa haft hefur fræðafólk og aðrir sérfræðingar lagt 

aukna áherslu á samfélagslega nálgun, menntun og verndandi þætti í forvörnum og inngripi í 

ofbeldisfulla öfgahyggju hjá ungu fólki á síðustu árum (Lösel o.fl., 2018; Stephens o.fl., 2021). 

8.2 Að segja skilið við öfgahyggju 
Ekki er alltaf hægt að koma í veg fyrir að ungt fólk tileinki sér ofbeldisfulla öfgahyggju. Því eru 

einnig til úrræði sem aðstoða ungt fólk, sem og fólk á öðrum aldri, við að segja skilið við 

ofbeldisfulla öfgahyggju. Í slíkum úrræðum gegnir fyrrverandi öfgafólk oft lykilhlutverki 

(Stern, 2014; Koehler, 2015; Cherney, 2020; Mattsson og Johansson, 2018; 2019). Á síðustu 
árum hefur orðið aukning í rannsóknum á því ferli sem fólk fer í gegnum á leið sinni frá 

ofbeldisfullri öfgahyggju (e. de-radicalisation/disengagement) og í raun er um sérstakt 

rannsóknarviðfangsefni að ræða (Mattsson og Johansson, 2018). 

Rétt eins og ferlið sem verður til þess að fólk aðhyllist ofbeldisfulla öfgahyggju er flókið og 

marghliða (Borum, 2012b; Muro, 2016; Doosje o.fl., 2016; McCauley og Moskalenko, 2017; 

Campelo o.fl., 2018; Oppetit o.fl., 2019) er ferlið sem verður til þess að fólk segi skilið við 
ofbeldisfulla öfgahyggju einnig margþætt (Spalek, 2016; Koehler, 2017; Cherney, 2020). 

Hvort tveggja felur í sér breytingar á hugsunarhætti og/eða hegðun fólks (Della Porta og 

LaFree, 2012; Spalek, 2016).  

Í því samhengi er yfirleitt greint á milli þess að einstaklingar láti af öfgafullum 

lífsskoðunum og hugmyndum þar sem það trúir þeim ekki lengur, að einstaklingar láti af 

ofbeldishegðun af einhverri ástæðu en aðhyllist enn öfgafullar hugmyndir og skoðanir og 

þess ferlis að einstaklingur ákveði að segja skilið við öfga- eða hryðjuverkasamtök og vilji 

samlagast samfélaginu sem það hefur einangrast frá á nýjan leik (Della Porta og LaFree, 

2012).  

Að segja skilið við ofbeldisfulla öfgahyggju og ganga úr öfga- eða hryðjuverkasamtökum 

er flókið og erfitt ferli sem hver og einn fer í gegnum á sinn hátt. Að segja skilið við 

ofbeldisfulla öfgahyggju og yfirgefa slík samtök felur ekki einungis í sér að segja skilið við 

hópinn sem einstaklingurinn hefur tilheyrt. Það felur einnig í sér að segja skilið við 
sjálfsmyndina sem einstaklingurinn hefur búið til út frá hópnum og persónuna sem hann 

hefur skilgreint út frá umhverfinu. Einstaklingurinn segir skilið við tilgang, hlutverk og 
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markmið sem hann hefur sett sér, hugmyndir sínar, gildi og lífsskoðanir, félagsleg tengsl, 

vináttu- og ástarsambönd og fleiri þætti sem skilgreina einstaklinginn sem persónu (Kimmel, 

2007; 2018; Windisch o.fl., 2017; Mattsson og Johansson, 2018; 2019). 

Sú ákvörðun að segja skilið við ofbeldisfulla öfgahyggju og öfga- og hryðjuverkasamtök er 

tekin út frá mismunandi forsendum á milli einstaklinga þar sem ýmsir persónulegir, innri og 

ytri áhrifaþættir skipta máli. Slíkir þættir geta til dæmis verið persónuleg sambönd, ást, 

stofnun fjölskyldu, menntun, atvinna, óánægja með notkun á ofbeldi og vonbrigði með 

hópinn eða samtökin (Kimmel, 2007; 2018; Windisch o.fl., 2017; Mattsson og Johansson, 

2018; 2019). Að segja skilið við öfgahyggju er ferli sem einstaklingur fer yfirleitt ekki í 

gegnum einn og til eru úrræði víða um heim sem aðstoða ungt fólk við að segja skilið við 

ofbeldisfulla öfgahyggju (Della Porta og LaFree, 2012; Spalek, 2016; Cherney, 2020).  
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9 Menntun í frítímanum 

Í gegnum tíðina hefur verið lögð mikil áhersla á menntun og mikilvægi hennar til þess að 

koma í veg fyrir að ungt fólk tileinki sér ofbeldisfulla öfgahyggju. Með menntun er átt við þá 

menntun sem fer fram innan skólans sem og þá menntun sem fer fram í frítímanum, meðal 

annars í gegnum þátttöku í skipulögðu tómstundastarfi (Davies, 2009; Mattsson o.fl., 2016; 

Spalek, 2016; Aiello o.fl., 2018; López og Pašić, 2018). 

Nám má skilgreina sem ferli sem felur í sér breytingar á viðhorfum, þekkingu, hugsunum, 

færni og hegðun einstaklingsins sem lærir. Slíkar breytingar koma til vegna reynslu 

einstaklingsins, upplifunar hans og virkni, vegna samskipta hans við aðra og í samspili við 

hina ýmsu þætti í umhverfinu. Menntun er afleiðingin af slíku ferli og felur í sér nýjan þroska 

einstaklingsins, skilning hans og virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfinu (Jakob 

Frímann Þorsteinsson, 2017). 

Páll Skúlason, heimspekingur, skrifaði um tilgang náms að: 

Nám er í rauninni lífsháttur eða lífsform. Að læra er viss háttur á að lifa. Við 

göngum öll í skóla lífsins. Að vera í grunnskóla, framhaldsskóla, iðnskóla, 

tækniskóla eða háskóla er líka viss háttur á því að ganga í skóla lífsins. Munurinn 
á skólastofnununum og skóla lífsins er sá að í stofnunum er námið formlega sett 

upp og skilgreint innan ákveðinna námsgreina en í lífsins skóla ægir öllu saman og 

þar verður hver og einn að skilgreina og flokka viðfangsefnið. (Páll Skúlason, 
2015, bls. 186) 

Túlka má orð Páls með þeim hætti að nám fari jafnt fram innan skólans sem og utan hans 

og að einstaklingur læri ekki síður í gegnum þá menntun sem fer fram í frítímanum. Menntun 
felst því ekki einungis í því að ganga í skóla heldur öðlast einstaklingurinn þekkingu sína og 

færni víða og með fjölbreyttum hætti (Páll Skúlason, 2015; Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2015). 

Menntun má skipta í þrjá flokka eftir því hversu formleg umgjörðin í kringum hana er. 

Þeir flokkar eru formleg (e. formal), hálf-formleg (e. non-formal) og óformleg menntun (e. 

informal education). Formleg menntun er sú menntun sem fer fram innan formlegs eða hálf-

formlegs menntakerfis, eins og til dæmis skóla. Það sem einkennir formlega menntun er 

formleg umgjörð, eins og til dæmis námsskrá, sem er skilgreind af stjórnvöldum (Jakob 

Frímann Þorsteinsson, 2017; Ágústa Þorbergsdóttir o.fl., 2019).  

Hálf-formlegt nám á sér stað utan skóla en hjá ákveðnum skilgreindum aðila. Þátttakandi 

getur verið formlega skráður í námið sem stendur yfir í ákveðið tímabil og getur haft 

skilgreind markmið, sem til dæmis snúa að uppeldi og menntun. Námið getur farið fram víða 

í samfélaginu, eins og til dæmis á vettvangi félagasamtaka, íþróttafélaga, félagsmiðstöðva og 
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stofnana samfélagsins og yfirleitt er talað um þátttakendur frekar en nemendur og 

leiðbeinendur frekar en kennara (Jakob Frímann Þorsteinsson, 2017; Ágústa Þorbergsdóttir 

o.fl., 2019). 

Óformlegt nám, sem einnig kallast formlaust nám eða sjálfsprottið nám, felur í sér 

meðvitað sem og ómeðvitað nám sem einstaklingur öðlast í sínu daglegu lífi. Slíkt nám er 

tilviljanakennt enda byggir það á athöfnum einstaklingsins sjálfs, sem og athöfnum annarra, 

samskiptum og ígrundun. Hið óformlega nám getur til dæmis farið fram með fjölskyldu og 

vinum, í frítímanum, í tómstundastarfi, í skólanum eða á vinnustaðnum. Óformlegt nám á sér 

einnig stað við lestur bóka, hlustun á tónlist, áhorfi á kvikmyndir eða notkun samfélagsmiðla. 

Námið er ekki skipulagt af neinum aðila og hefur enga formlega umgjörð (Jakob Frímann 

Þorsteinsson, 2017; Ágústa Þorbergsdóttir o.fl., 2019). 

9.1 Frítíminn 
Frítíminn er skilgreindur sem allur sá tími sem eftir er hjá einstaklingi þegar hann hefur lokið 

við vinnu og allar aðrar skyldur sem hann kann að hafa og öllum líkamlegum þörfum hefur 
verið fullnægt (Leitner og Leitner, 2012; Vanda Sigurgeirsdóttir, 2014). Frítíminn er þar af 

leiðandi stór og mikilvægur hluti af lífi fólks. Rannsóknir hafa sýnt fram á að einstaklingurinn 

býr yfir miklum frítíma. Rannsókn Weiskopf (1982) sýndi til að mynda fram á að miðað við 70 
ára aldur ver einstaklingur 27 árum í frítíma á meðan hann eyðir 7,33 árum í atvinnu og 4,33 

árum í formlega menntun (Leitner og Leitner, 2012; Vanda Sigurgeirsdóttir, 2014).  

Það er mikilvægt að huga að því hvernig frítímanum er varið. Rannsóknir hafa sýnt fram á 
að það hvernig fólk ver frítíma sínum getur haft afgerandi jákvæð eða neikvæð áhrif á líf 

þeirra, jafnt á andlega sem og líkamlega heilsu, lífsánægju, vellíðan, hamingju og lífsgæði. 

Það er þó ekki nóg að hafa nægan frítíma til þess að bæta lífsánægjuna og lífsgæðin. 

Mikilvægt er að vita hvernig nota eigi frítímann á jákvæðan hátt en rannsóknir hafa sýnt fram 

á að hin venjulega manneskja er yfirleitt illa undir frítímann búin (Csikszentmihalyi, 1997; 

Leitner og Leitner, 2012; Vanda Sigurgeirsdóttir, 2014; Verma, 2017).  

9.2 Frítímatengd vandamál 
Flestir eru meðvitaðir um mikilvægi frítímans og hversu mikilvægt það er að nota hann á 

jákvæðan og uppbyggilegan hátt. Þrátt fyrir það er fjöldi fólks sem notar frítíma sinn á 
neikvæðan hátt og hafa þróað með sér frítímatengd vandamál (e. leisure-related problems). 

Með frítímatengdum vandamálum er átt við ýmsa hegðun sem er talin andfélagsleg og 

heilsuspillandi og er stunduð í frítímanum. Dæmi um slíkt getur verið neysla ávana- og 
vímuefna, spilafíkn eða ofbeldi. Slík vandamál hafa neikvæð áhrif á einstaklinginn sem og 
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samfélagið í heild sinni og geta verið kostnaðarsöm (Leitner og Leitner, 2012; Vanda 

Sigurgeirsdóttir, 2014).  

Í frítímanum felst því einnig tækifæri fyrir ungt fólk að þróa með sér neikvæða samfélags- 

og lífssýn og neikvæð viðhorf og gildi sem geta orðið til þess að það hafni siðferði og 

samkennd (Sellick, 2002). Rannsóknir hafa sýnt fram á að þátttaka í skipulögðum 

tómstundum geti dregið úr líkunum á frítímatengdum vandamálum og fráviks- og 

áhættuhegðun ungs fólks og því hefur þátttaka í tómstundum forvarnargildi (Sellick, 2002; 

Hopper og Iwasaki, 2017). 
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10 Gildi og mikilvægi skipulagðra tómstunda 

Fræðasamfélagið hefur ekki komið sér saman um eina skilgreiningu á því hvað tómstundir 

eru og hvað þær fela í sér og sumt fræðafólk gengur svo langt að segja að aldrei verði hægt 

að skilgreina hvað tómstundir eru í raun og veru (Best, 2010; Blackshaw, 2010; Vanda 

Sigurgeirsdóttir, 2014). Að sama skapi er ekki til samkomulag á meðal fræðafólks um hvert 

hlutverk tómstunda er eða eigi að vera fyrir einstaklinginn sem og samfélagið í heild sinni 

(Best, 2010).  

Þrátt fyrir það hafa verið settar fram fjölmargar skilgreiningar á tómstundum, kenningar 

um hvers vegna fólk tekur þátt í tómstundum, hvað stjórni vali einstaklingsins á tómstundum 

og áhrif þess að taka þátt í tómstundum, fyrir einstaklinginn sem og samfélagið í heild sinni 

(Leitner og Leitner, 2012). 

Þar sem hugtakið tómstundir er víðtækt og nær yfir fjölda athafna getur verið flókið að 

setja fram eina fullkomna skilgreiningu sem á alltaf við en það sem fræðasamfélagið deilir 
helst um er hvort rétt sé að líta á alla athafnir sem framkvæmdar eru í frítíma sem 

tómstundir eður ei (Leitner og Leitner, 2012; Vanda Sigurgeirsdóttir 2014).  

10.1 Skilgreining á tómstundum 
Hér verður notast við skilgreiningu Vöndu Sigurgeirsdóttur (2010) á tómstundum, en sú 

skilgreining felur í sér að: 

Tómstundir eru athöfn, hegðun eða starfsemi sem á sér stað í frítímanum og 

flokkast sem tómstundir að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Þau skilyrði eru að 

einstaklingurinn líti sjálfur á að um tómstundir sé að ræða. Að athöfnin, hegðunin 

eða starfsemin sé frjálst val og hafi í för með sér ánægju og jákvæð áhrif. Kjarni 

tómstunda má segja að felist í vellíðan og aukningu á lífsgæðum. (Vanda 

Sigurgeirsdóttir, 2010, bls. 8) 

Samkvæmt þessari skilgreiningu er ekki hægt að segja að allt það sem einstaklingurinn 

geri í frítíma sínum séu tómstundir heldur einungis það sem hefur jákvæð áhrif fyrir 

einstaklinginn sem tekur þátt sem og fyrir samfélagið í heild sinni. Því er ekki hægt að 

skilgreina ofbeldi, afbrot eða aðra fráviks- og áhættuhegðun sem tómstundir (Vanda 

Sigurgeirsdóttir 2010; Vanda Sigurgeirsdóttir, 2014). Hér eru tómstundir einnig skilgreindar 

sem annað en atvinna og að þær eigi sér yfirleitt stað á ákveðnum stað og tíma. Að þær séu 

skipulagðar með leiðbeinendum og séu athöfn, hegðun eða starfsemi sem einstaklingnum 

hlakkar til að taka þátt í og hefur jákvæðar væntingar til (Best, 2010). 



64 

10.2 Mikilvægi tómstunda fyrir ungt fólk  
Mikilvægi skipulagðra tómstunda fyrir ungt fólk er margþætt (Kleiber, 2001; Leitner og 

Leitner, 2012; Padhy o.fl., 2015; Verma, 2017; Trainor o.fl., 2010). Tómstundir veita 

einstaklingnum tíma, rými og frelsi til þess að vera hann sjálfur (Padhy o.fl., 2015). Þátttaka í 

skipulögðum tómstundum á unglingsárunum hefur áhrif á lífsgæði og heilsu fólks, jafnt 

líkamlega sem og andlega. Fjöldi rannsókna sýna fram á að þátttaka í skipulögðum 

tómstundum á unglingsárunum stuðli að vellíðan, aukinni hamingju, góðri geðheilsu og 

lífsánægju á meðal ungs fólks (Iwasaki, 2003; Trainor o.fl., 2010; Kleiber, 2001; Leitner og 

Leitner, 2012; Padhy o.fl., 2015; Singh og Sharma, 2016; Verma, 2017).  

Þá hafa rannsóknir sýnt fram á mikilvægi þátttöku í skipulögðum tómstundum með tilliti 

til þroska og mótunar einstaklingsins á unglingsárunum. Á unglingsárunum eiga margvíslegar 

breytingar sér stað og þátttaka í tómstundum ýtir undir að þær breytingar skili jákvæðum 

niðurstöðum (Verma, 2017). Þátttakan stuðlar til að mynda að persónulegum þroska og 

mótun nýrrar og jákvæðrar sjálfsmyndar og sjálfsvitundar sem og sjálfsánægju, jákvæðum 
upplifunum (Leitner og Leitner, 2012; Trainor o.fl., 2010; Verma, 2017) og velfarnaði (e. 

positive outcome) á fullorðinsárunum (Trainor o.fl., 2010; Padhy o.fl., 2015). 

Þátttaka í skipulögðum tómstundum er einnig mikilvæg í því samhengi að hún veitir 
einstaklingnum tækifæri til þess að læra og þróa með sér nýja færni og hæfni (Trainor o.fl., 

2010). Þátttakan veitir einstaklingnum færi á að auka og þjálfa félagsfærni sína og 

samskiptahæfni og tækifæri til þess að mynda jákvæð félagsleg sambönd við jafningja, að 
eiga í jákvæðum og uppbyggilegum samskiptum við þá og jafnvel þróa vináttusambönd. Slíkt 

stuðlar að því að einstaklingurinn upplifi félagslegan stuðning og að hann tilheyri hópi 

jafningja (Singh og Sharma, 2016; Verma, 2017).  

Með þátttöku í skipulögðum tómstundum er stuðlað að heilbrigðri samfélags- og lífssýn 

ungs fólks. Í gegnum starfið mótar ungt fólk oft jákvæð viðhorf og gildi og tileinka sér siðferði 

og samkennd (Verma, 2017; Trainor o.fl., 2010). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að 

þátttakan stuðli að betri námsárangri, hafi jákvæð áhrif á samband og samskipti ungs fólks 

við fjölskyldu sína (Verma, 2017) á sama tíma og hún stuðlar að auknu sjálfstæði og færni í 

ákvarðanatöku einstaklingsins (Trainor o.fl., 2010). 

Rannsóknir hafa ítrekað sýnt fram á að þátttaka í skipulögðum tómstundum getur dregið 

úr kvíða og streitu (Iwasaki, 2003; Trainor o.fl., 2010; Singh og Sharma, 2016; Verma, 2017) 

og stuðlað að jákvæðum tilfinningum (Padhy o.fl., 2015). Þá sýna rannsóknir fram á að 

þátttaka í tómstundum hjálpi ungu fólki að takast á við þær fjölmörgu áskoranir sem þau 
standa frammi fyrir á þessum tímabili og hjálpi þeim að ná jafnvægi og fóta sig í lífinu 

(Leitner og Leitner, 2012; Verma, 2017). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að þátttaka í 

tómstundum hafi jákvæð áhrif á fólk þegar það gengur í gegnum erfiðleika og sorgarferli. Á 
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slíkum tímum geta tómstundir komið í veg fyrir eða minnkað einkenni þunglyndis og kvíða og 

gert fólki kleift að upplifa hamingju á erfiðum stundum (Leitner og Leitner, 2012).  

Fjöldi fræðafólks hefur haldið því fram að það sé ekki magn tómstundanna sem skipta 

máli heldur innihald þeirra þegar hugað er að þeim áhrifum sem þátttaka í skipulögðum 

tómstundum getur haft á fólk (Verma, 2017). Einnig hefur verið lögð áhersla á að eðli 

tómstundanna skiptir máli þegar áhrif tómstundaþátttöku á einstaklinginn eru skoðuð. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að þær tómstundir sem eru skipulagðar, krefjandi og fela í sér  

markmið og jafnvel áskoranir eru líklegri til þess að hafa jákvæð áhrif á vellíðan og lífsánægju 

þátttakandans frekar en þær sem uppfylla ekki slík skilyrði (Trainor o.fl., 2010).  

Hið sama má segja um  tómstundir sem fela í sér hreyfinu, en þær hafa sérstaklega 

jákvæð áhrif á heilsu, vellíðan og lífsánægju fólks á meðan óvirkar tómstundir, eins og að 

horfa á sjónvarpið, hafa ekki eins jákvæð áhrif á fólk, að minnsta kosti ekki til lengri tíma en 

tómstundir geta bæði haft jákvæð áhrif til lengri og til styttri tíma (Trainor o.fl., 2010; Leitner 

og Leitner, 2012). Að sama skapi hafa rannsóknir sýnt fram á að þeir sem taka ekki neinn þátt 

í skipulögðum tómstundum í frítímanum hafa frekar neikvæða sjálfsmynd og búa yfir lítilli 
lífsánægju (Trainor o.fl., 2010). Því er ljóst er að mikilvægi skipulagðra tómstunda er 

margþætt og að þátttaka í tómstundum hefur fjölbreytt gildi, sérstaklega fyrir ungt fólk 

(Kleiber, 2001; Leitner og Leitner, 2012; Padhy o.fl., 2015; Verma, 2017; Trainor o.fl., 2010). 
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11 Þátttaka í skipulögðum tómstundum forvörn gegn 
ofbeldisfullri öfgahyggju ungs fólks 

Fjöldi rannsókna hefur sýnt fram á að þátttaka í skipulögðu tómstundastarfi er mikilvæg fyrir 

ungt fólk, meðal annars með tilliti til líkamlegrar og andlegrar heilsu þeirra, vellíðunar, 

lífsánægju og hamingju, sem og mótunar og þroska einstaklingsins, jákvæðrar sjálfsmyndar 

og sjálfsvitundar hans, félagsþroska og þátttöku í hópi jafningja (Iwasaki, 2003; Trainor o.fl., 

2010; Kleiber, 2001; Leitner og Leitner, 2012; Padhy o.fl., 2015; Singh og Sharma, 2016; 

Verma, 2017). Þá getur þátttaka í tómstundum komið í veg fyrir fráviks- og áhættuhegðun, 

félagslega einangrun og frítímatengd vandamál ungs fólks (Leitner og Leitner, 2012; Vanda 

Sigurgeirsdóttir, 2014; Sellick, 2002; Hopper og Iwasaki, 2017). 

Í forvörnum gegn ofbeldisfullri öfgahyggju á meðal ungs fólks er nú lögð áhersla á 

samfélagslegar nálganir til þess að koma í veg fyrir að ungt fólk tileinki sér öfgafullar skoðanir 

og hugmyndir sem og ofbeldishegðun (Davies, 2009; Spalek, 2016; Mattsson o.fl., 2016). 

Með því er átt við samvinnu sem flestra aðila í nær- og fjærumhverfi ungs fólks, eins og skóla 
og kennara, yfirvalda og lögreglu, aðila sem starfa í íþrótta- og tómstundastarfi og annarra 

stofnana samfélagsins. Lögð er áhersla á samvinnu við fjölskyldu og aðra sem tengjast 

einstakling sem sýnir einkenni þess að aðhyllast ofbeldisfulla öfgahyggju eða virðist vera í því 
ferli að tileinka sér öfgahyggju og ganga til liðs við ofbeldis- eða hryðjuverkasamtök (Spalek, 

2016; Davies, 2009; Mattsson o.fl., 2016; Puigvert o.fl., 2020). 

Þátttaka í skipulögðu tómstundastarfi getur verið mikilvæg forvörn gegn því að ungt fólk 
tileinki sér ofbeldisfulla öfgahyggju og gangi til liðs við öfga- eða hryðjuverkasamtök 

(Mattsson o.fl., 2016; Aiello o.fl., 2018; López og Pašić, 2018). Það er sérstaklega vegna 

þeirra jákvæðu áhrifa sem þátttaka í tómstundum getur haft á einstaklinginn sem tekur þátt 

og vegna áhersluþátta í starfinu sem byggja á menntunar-, félags-, forvarna- og 

uppeldisgildum og viðmiðum (Æskulýðslög nr. 70/2007; Puigvert o.fl., 2020; Aiello o.fl., 2018; 

López og Pašić, 2018) og mikilvægi þeirra sem starfa í skipulögðu tómstundastarfi með ungu 

fólki. Þeir einstaklingar eru fyrirmyndir þátttakenda og geta stuðlað að jákvæðri upplifun og 

þroska hjá ungu fólki. Þar að auki hafa rannsóknir sýnt fram á að þeir aðilar eru oft á meðal 

þeirra sem sjá fyrstu merki þess að einstaklingur aðhyllist ofbeldisfulla öfgahyggju (Puigvert 

o.fl., 2020; Aiello o.fl., 2018; López og Pašić, 2018). 

Tilgangurinn með skipulögðu tómstundastarfi er að stuðla að valdeflingu ungs fólks og 

styðja í gegnum unglingsárin sem eru tímabil umróts, ólgu, endurskoðunar og breytinga 

(Schuh o.fl., 2015; Verma, 2017; López og Pašić, 2018). Markmiðið með slíku starfi er að 
stuðla að velferð og vellíðan þátttakenda til lengri tíma með því að stuðla að jákvæðri mótun, 

þroska og upplifun einstaklingsins (Verma, 2017; López og Pašić, 2018).  



 

67 

11.1 Hinir mikilvægu aðrir 
Rannsóknir hafa ítrekað sýnt fram á að samband einstaklings við foreldra og jafningja eru 

þau mikilvægustu og áhrifamestu á unglingsárunum. Rannsóknir hafa þó einnig sýnt fram á 

að stór hluti ungs fólks á í þýðingarmiklu sambandi við að minnsta kosti einn fullorðinn 

einstakling sem stendur utan fjölskyldu hans. Slíkir einstaklingar teljast til annarra mikilvægra 

fullorðinna (e. very important non-parental adults) í lífi unga fólksins (Beam o.fl., 2002; 

Haddad o.fl., 2011). 

Slík sambönd ungs fólks við aðra mikilvæga fullorðna verða stundum til í kjölfar einhvers 

konar erfiðleika í lífi einstaklingsins sem getur til dæmis tengst fjölskyldu, vinum, skóla eða 

öðrum þáttum í umhverfi hans en slík sambönd verða einnig til sem eðlilegur hluti af lífi 

einstaklingsins (Beam o.fl., 2002; Eygló Rúnarsdóttir og Hulda Valdís Valdimarsdóttir, 2017). 

Hinir mikilvægu aðrir í lífi ungs fólks geta haft mikil áhrif á þróun og mótun einstaklingsins og 

rannsóknir hafa sýnt fram á að slík sambönd hafa yfirleitt jákvæð áhrif á ungt fólk þar sem 

þau einkennast ekki af átökum heldur af gagnkvæmri virðingu, hlýju, stuðningi og samþykki 
(Beam o.fl., 2002; Haddad o.fl., 2011).  

Áhrifin af slíkum samböndum geta verið margvísleg en rannsóknir benda til þess að 

samband ungs einstaklings við annan mikilvægan fullorðinn en fjölskyldumeðlim hafi jákvæð 
áhrif á félagslegan og tilfinningalegan þroska einstaklingsins, vellíðan hans og mótun (Beam 

o.fl., 2002; Chang o.fl., 2010; Haddad o.fl., 2011). Slík sambönd stuðla að jákvæðri sjálfsmynd 

og góðu sjálfsáliti hjá einstaklingnum og draga úr einkennum þunglyndis og depurðar 
(Greenberger o.fl., 1998; DuBois og Silverthorn, 2005; Haddad o.fl., 2011). Það á einnig við 

þegar um er að ræða einstaklinga með mismunandi bakgrunn (Haddad o.fl., 2011). 

Rannsóknir sýna fram á að ungt fólk er ólíklegra til þess að tileinka sér fráviks- eða 
áhættuhegðun, óháð hegðun foreldra eða jafningja, ef það á í þýðingarmiklu sambandi við 

að minnsta kosti einn mikilvægan fullorðinn einstakling sem stendur utan fjölskyldu hans 

(Greenberger o.fl., 1998; Haddad o.fl., 2011). Að sama skapi hafa rannsóknir sýnt fram á að 

hinir mikilvægu aðrir geti haft sérstaklega mikil áhrif á ungt fólk í áhættuhópi með því að 

vera jákvæð fyrirmynd (DuBois og Silverthorn, 2005; Haddad o.fl., 2011). 

Hinir mikilvægu aðrir eru meðal annars einstaklingar sem starfa með ungu fólki í 

skipulögðu tómstundastarfi (Eygló Rúnarsdóttir og Hulda Valdís Valdimarsdóttir, 2017; 

Erwin, 2016; López og Pašić, 2018). Þeir sem starfa með ungu fólki í tómstundastarfi geta því 

haft mikil áhrif á líf þeirra sem taka þátt í starfinu og mótun þeirra og þroska sem einstaklings 

(Eygló Rúnarsdóttir, 2011; López og Pašić, 2018). Með því að vera jákvæðar fyrirmyndir og 
stuðla að jákvæðri upplifun geta þeir minnkað líkurnar á að ungt fólk tileinki sér ofbeldisfulla 

öfgahyggju (López og Pašić, 2018).  
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Samkvæmt niðurstöðum fjölda rannsókna á meðal ungs fólks sem aðhyllist ofbeldisfulla 

öfgahyggju voru það fyrirmyndir innan öfga- eða hryðjuverkasamtaka sem veittu þeim 

innblástur og ýttu undir að það tileinkaði sér ofbeldisfulla öfgahyggju. Hið sama er að segja 

um einstaklinga innan slíkra samtaka sem unga fólkið myndaði tengsl við (Campelo o.fl., 

2018; Bazex og Mensat, 2016; Schuurman og Horgan, 2016; Hofmann, 2015; Bazex o.fl., 

2017; Mattsson og Johansson, 2018). Það rímar við rannsóknir sem hafa sýnt fram á að 

vinskapur við leiðtoga eða meðlimi öfga- og hryðjuverkasamtaka og/eða aðdáun á 

einstaklingum innan slíkra samtaka eykur líkurnar á því að ungt fólk tileinki sér ofbeldisfulla 

öfgahyggju (Hofmann, 2015). 

Það er því mikilvægt að stuðla að því að ungt fólk myndi tengsl við aðra aðila en þá sem 

vinna markvisst að því að fá ungt fólk til liðs við öfga- og hryðjuverkasamtök. Slík tengsl geta 

komið í gegnum þátttöku í skipulögðu tómstundastarfi og verið við jafningja sem og 

mikilvæga fullorðna sem eru þá einstaklingarnir sem starfa í því umhverfi (DuBois og 

Silverthorn, 2005; Haddad o.fl., 2011).  

11.2 Öruggt rými 
Fræðasamfélagið, sérfræðingar, haghafar og hagsmunaaðilar leggja áherslu á mikilvægi þess 

að skapað sé öruggt rými (e. safe space) fyrir ungt fólk. Öruggt rými er staður þar sem ungt 
fólk upplifir að það getur komið og átt samtal um vangaveltur sínar, til dæmis um sjálfsmynd 

sína og persónueinkenni (Stephens o.fl., 2021) sem og hugmyndir sínar, skoðanir, hugsanir, 

upplifanir og áhyggjur (Aiello o.fl., 2018; Puigvert o.fl., 2020; Stephens o.fl., 2021).  

Það á einnig við um þær hugmyndir og skoðanir sem teljast öfgafullar, sem fela í sér 

stuðning við öfgafullan málstað og mögulegar fyrirætlanir um að ganga til liðs við 

ofbeldisfulla öfgahópa eða hryðjuverkasamtök. Til þess að koma í veg fyrir ofbeldisfulla 

öfgahyggju hjá ungu fólki er mikilvægt að það geti átt í samtali um slíkt í öruggu rými án þess 

að það upplifi fordæmingu og útskúfun (van San o.fl., 2013; Ludot o.fl., 2016; Bazex o.fl., 

2017; Aiello o.fl., 2018; López og Pašić, 2018; Puigvert o.fl., 2020). Slíkt öruggt rými getur til 

dæmis verið félagsmiðstöð (Corduan, 2017; Liegeon o.fl., 2021). 

Félagsmiðstöðvum er ætlað að mæta þörf ungs fólks fyrir að eiga samastað þar sem lögð 

er áhersla á jafningjahópinn sem félagsmótunarafl. Lögð er áhersla á virka þátttöku, 

reynslunám, lýðræði, borgaravitund og mannréttindi. Markmiðið með starfinu er að stuðla 
að heilbrigðum lífsstíl ungs fólks og virkni þeirra í samfélaginu með því að bjóða þeim upp á 

jákvæð viðfangsefni í frítímanum til þess að koma í veg fyrir fráviks- og áhættuhegðun og 

önnur frítímatengd vandamál (Eygló Rúnarsdóttir og Hulda Valdís Valdimarsdóttir, 2017; 

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2019). 



 

69 

Það er mikilvægt fyrir hvern þann sem ætlar sér að vinna að forvörnum gegn ofbeldisfullri 

öfgahyggju á meðal ungs fólks að byrja á að mynda tengsl og skapa traust á milli sín og unga 

fólksins (van San o.fl., 2013; Aiello o.fl., 2018; Puigvert o.fl., 2020). Rannsóknir hafa sýnt fram 

á mikilvægi þess að ungt fólk geti átt í samtali við fólk sem það treystir, á stað sem það 

upplifir öryggi, svo hægt sé að sporna gegn því að það tileinki sér ofbeldisfulla öfgahyggju 

(Mattsson o.fl., 2016; Aiello o.fl., 2018). Þátttaka í skipulögðum tómstundum getur veitt það 

örugga rými (Erwin, 2016; López og Pašić, 2018).  

Að bæla niður umræðu eða skoðanaskipti um öfgafullar hugmyndir og skoðanir er 

almennt ekki talin vera góð leið til þess að sporna gegn því að ungt fólk tileinki sér 

ofbeldisfulla öfgahyggju og gangi til liðs við öfga- eða hryðjuverkasamtök. Í forvarnarvinnu er 

mikilvægt að leggja áherslu á opið samtal á milli ungs fólks sem aðhyllist öfgafullar 

hugmyndir og skoðanir eða sýnir samúð með málstað öfga- eða hryðjuverkasamtaka og 

einstaklings sem leggur áherslu á mótvægi við slíkar hugmyndir og skoðanir (van San o.fl., 

2013; Khosrokhavar, 2014). 

Þeir einstaklingar sem starfa í öruggu rými fyrir ungt fólk þurfa að vera í stakk búnir til 
þess að eiga í erfiðu samtali um öfgafullar skoðanir og hugmyndir, getað ögrað öfgafullum 

yfirlýsingum og skoðunum unga fólksins með rökum, upplýsingum og gagnrýni á málstað 

öfgafólks og hryðjuverkasamtaka, en ekki gagnrýna einstaklinginn sem viðrar slíkar 
hugmyndir og skoðanir (Mattsson o.fl., 2016; Ludot o.fl., 2016; Bazex o.fl., 2017; Aiello o.fl., 

2018). Mikilvægt er að hafa í huga að einstaklingurinn velur þann aðila sem hann treystir til 

þess að ræða öfgafullar hugmyndir sínar og skoðanir við. Því er ábyrgð þeirra sem starfa í 
skipulögðu tómstundastarfi mikil og þeir geta skipt sköpum fyrir þann veg sem 

einstaklingurinn ákveður að feta (López og Pašić, 2018). 

Í slíkum samtölum er mikilvægt að leggja áherslu á gagnrýna hugsun sem felur í sér þá 

færni að geta tekið á móti upplýsingum, skilaboðum, hugmyndum eða annars konar efni og 

metið það, greint það, rýnt í það, rökrætt og ígrundað það sem og uppruna efnisins og 

tilgang þess að það sé sett fram í einhverju ákveðnu samhengi (Ghosh o.fl., 2017; Stephens 

o.fl., 2021). Með gagnrýnni hugsun er einstaklingur líklegri til þess að geta borið kennsl á 

áróður öfga- og hryðjuverkasamtaka, séð í gegnum hann þegar hann birtist honum og hafnað 

honum (Mattsson o.fl., 2016; Aiello o.fl., 2018). Með því að stuðla að gagnrýnni hugsun er 

ekki verið að kenna einstaklingnum hvernig hann eigi að hugsa eða hvaða hugmyndir og 

skoðanir hann eigi að hafa heldur þjálfa færni hans í að meta utanaðkomandi skilaboð 

(Davies, 2009; Stephens o.fl., 2021). 
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11.3 Að tilheyra hópi 
Fjöldi rannsókna hafa sýnt fram á mikilvægi þess fyrir ungt fólk að upplifa að það tilheyri hópi 

(Ilardi, 2013; Dhami og Murray, 2016; Mattsson og Johansson, 2018; 2019; 2020; McElreath 

o.fl., 2018; Oppetit o.fl., 2019; Sulimani-Aidan og Schwartz-Tayri, 2021). Þeir sem ekki ná að 

mynda jákvæð félagsleg tengsl við jafningja eiga í aukinni hættu á að leiðast út í fráviks- og 

áhættuhegðun (Johns o.fl., 2005; Mellor o.fl., 2008; Jennings og Greenberg, 2009; O’Brien og 

Bowles, 2013). Sú upplifun að tilheyra hópi er oftar en ekki úrslitaatriði þegar kemur að því 

hvort ungt fólk tileinki sér ofbeldisfulla öfgahyggju og gangi til liðs við og taki þátt í starfsemi 

öfga- og hryðjuverkasamtaka (Sitzer og Heitmeyer, 2008; Dhami og Murray, 2016; Oppetit 

o.fl., 2019).  

Þátttaka í skipulögðu tómstundastarfi veitir einstaklingnum tækifæri til þess að mynda og 

viðhalda jákvæðum félagslegum tengslum við jafningja sína og tilheyra hópi þar sem 

þátttakendur geta lært hvert af öðru, stutt hvert annað og jafnvel myndað sambönd byggð á 

trausti, samvinnu og gagnkvæmri virðingu (López og Pašić, 2018). Slík upplifun er mikilvæg 
fyrir velferð ungs fólks og þroska, mótun sjálfsmyndar þess og færni þeirra til að takast á við 

áskoranir (Sitzer og Heitmeyer, 2008; O’Brien og Bowles, 2013; Dhami og Murray, 2016).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að ein helsta ástæða ungs fólks fyrir þátttöku í skiplögðu 
tómstundastarfi er sú upplifun að tilheyra hópi (Anderson-Butcher og Fink, 2006; Borden 

o.fl., 2005; Eygló Rúnarsdóttir, 2011). Rannsóknir hafa sýnt fram á að það eigi einnig við um 

ástæður þess að ungt fólk gangi til liðs við öfga- og hryðjuverksamtök. Þátttaka í 
tómstundum er því mikilvægur verndandi þáttur gegn því að ungt fólk tileinki sér 

ofbeldisfulla öfgahyggju og gangi til liðs við öfga- eða hryðjuverkasamtök í þeim tilgangi að 

upplifa að það tilheyri hópi (Anderson-Butcher og Fink, 2006; Akiva o.fl., 2013; van San o.fl., 
2013; López og Pašić, 2018; Stephens o.fl., 2021). 

Þátttaka í skipulögðum tómstundum getur uppfyllt þá þörf sem unga fólkið hefur fyrir því 

að tilheyra hópi og því ætti í allri forvarnarvinnu gegn ofbeldisfullri öfgahyggju ungs fólks að 

leggja áherslu á þátttöku í tómstundum til að koma í veg fyrir að ungt fólk gangi til liðs við 

öfga- eða hryðjuverkasamtök (van San o.fl., 2013; López og Pašić, 2018; Stephens o.fl., 

2021). Mikilvægt er að leggja áherslu á að þátttaka í tómstundum geti uppfyllt þarfir ungs 

fólks í leit þeirra að sjálfsmynd, merkingu og því að tilheyra (van San o.fl., 2013; López og 

Pašić, 2018). 

11.4 Félagsfærni, sjálfsmynd og sjálfsefling  
Eitt stærsta verkefni unglingsáranna er að móta sjálfsmyndina (Vigdís Hrönn Viggósdóttir og 

Guðrún Kristjánsdóttir, 2016). Hún mótast út frá þeirri mynd sem einstaklingurinn hefur af 

sjálfum sér hverju sinni, í samspili við umhverfið og áhrifaþætti í umhverfinu, eins og til 
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dæmis sambönd við foreldra, jafningja og hina mikilvægu aðra (Sigrún Aðalbjarnadóttir, 

2007; Sigrún Erla Ólafsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2013; Vigdís Hrönn Viggósdóttir og 

Guðrún Kristjánsdóttir, 2016; Bluth o.fl., 2016; Verma, 2017).  

Sjálfsmynd einstaklingsins hefur áhrif á marga þætti, eins og til dæmis félagsfærni, en 

þeir sem búa yfir jákvæðri sjálfsmynd eiga yfirleitt auðvelt með samskipti og sambönd við 

jafningja (Kelly, 2017). Að sama skapi hafa rannsóknir sýnt fram á að neikvæð sjálfsmynd 

eykur líkurnar á fráviks- og áhættuhegðun (Vigdís Hrönn Viggósdóttir og Guðrún 

Kristjánsdóttir, 2016) og að óvissa ungs fólks um eigin sjálfsmynd og sjálfsvitund er einn 

helsti áhættuþátturinn gagnvart ofbeldisfullri öfgahyggju (Davies, 2009; Feddes o.fl., 2015; 

Meeus, 2015; Ludot o.fl., 2016; Doosje o.fl., 2016; Bazex o.fl., 2017). 

Þátttaka í skipulögðum tómstundum veitir einstaklingnum tækifæri til þess að þjálfa 

félagsfærni sína og samskiptahæfni, eykur líkurnar á að hann myndi jákvæð félagsleg 

sambönd við jafningja og stuðlar að því að einstaklingurinn upplifi að hann tilheyri hópi 

jafningja og móti sjálfsmynd sína út frá þeim hópi (Singh og Sharma, 2016; Verma, 2017). Það 

dregur úr líkunum á því að ungt fólk tileinki sér ofbeldisfulla öfgahyggju og gangi til liðs við 
öfga- eða hryðjuverkasamtök í leit að tengslum og samböndum (Feddes o.fl., 2015; López og 

Pašić, 2018; Stephens o.fl., 2021). 

Að tilheyra hópi gefur einstaklingnum tækifæri til þess að þróa sjálfsmynd sína og 
sjálfsvitund út frá hópnum. Sjálfsmynd er oft mótuð út frá uppruna, þjóðerni, menningu 

og/eða trúarbrögðum (Hogg, 2007; Feddes o.fl., 2015; Meeus, 2015; Ludot o.fl., 2016; 

Bouzar og Martin, 2016; Doosje o.fl., 2016; Bazex o.fl., 2017). Ungt fólk sem á í erfiðleikum 
með félagsfærni og upplifir ekki að það tilheyri neinum slíkum hópi jafningja gengur stundum 

til liðs við óæskilega hópa eða samtök í leit sinni að viðurkenningu og stuðningi og myndar 

þar tengsl sem verða grunnur að mótun sjálfsmyndar og sjálfsvitundar. Í sumum tilfellum er 

um öfga- eða hryðjuverkasamtök að ræða. Þegar það hefur gerst getur verið erfitt að snúa 

baki við þeim hópi (Sitzer og Heitmeyer, 2008; Meeus, 2015; Campelo o.fl., 2018; Oppetit 

o.fl., 2019). 

Með þátttöku í tómstundum öðlast einstaklingurinn öruggt rými til þess að takast á við 

áskoranir sem tengjast sjálfsmynd hans. Það er sérstaklega mikilvægt fyrir einstaklinga sem 

upplifa árekstra á milli þeirra menningarheima sem þeir tilheyra og þurfa að viðhalda fleiri en 

einni sjálfsmynd, eins og til dæmis út frá því að vera ungur einstaklingur, múslimi og 

innflytjandi. Aðgengi að slíku rými dregur úr líkunum á því að einstaklingurinn leiti á náðir 

öfga- eða hryðjuverkasamtaka með vangaveltur sínar og áskoranir (Abbas, 2012; van San 

o.fl., 2013; Meeus, 2015; Cherney, 2020; Stephens o.fl., 2021). 

Með þátttöku í skipulögðum tómstundum er hægt að stuðla að valdeflingu ungs fólks, 

meðal annars með tilliti til sjálfstæðis þeirra, sjálfsákvörðunarréttar og hagsmuna þeirra 
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(López og Pašić, 2018). Rannsóknir hafa sýnt fram á að þátttaka í tómstundum stuðlar að 

jákvæðri sjálfsmynd og sjálfsvitund ungs fólks sem og sjálfsánægju þeirra og jákvæðum 

upplifunum (Leitner og Leitner, 2012; Trainor o.fl., 2010; Verma, 2017). Rannsóknir hafa líka 

sýnt fram á að jákvæð sjálfsmynd og sjálfsvitund veitir einstaklingnum sjálfstraust til þess að 

hafna ofbeldisfullri öfgahyggju (Sitzer og Heitmeyer, 2008; O’Brien og Bowles, 2013; Feddes 

o.fl., 2015; Dhami og Murray, 2016; Ludot o.fl., 2016; Bazex o.fl., 2017). 

11.5 Seigla 
Seigla er skilgreind sem ferli sem lýsir hæfni einstaklingsins til þess að aðlagast á farsælan 

hátt þótt hann búi við erfiðar aðstæður, hafi orðið fyrir áfalli eða hafi upplifað mótlæti 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2016). Seigla felur meðal annars í sér að einstaklingi gangi betur í 

lífinu en búast mætti við þar sem hann telst til áhættuhóps, að einstaklingi hafi tekist að ná 

sér á strik eftir að hafa lent í erfiðri reynslu og/eða að einstaklingi tekst að viðhalda 

félagslegri hæfni sinni og ganga vel í mjög erfiðum aðstæðum. Seigla eflist vegna hinna ýmsu 

persónu- og aðstæðubundinna þátta í nær- og fjærumhverfi einstaklingsins sem eru 
verndandi og styðjandi (Masten og Obradović, 2008; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2016). 

Fræðasamfélagið er sammála um að allir geti þróað með sér seiglu og að hægt sé að 

rækta hana og efla hjá hverjum sem er með stuðningi verndandi þátta (Sigrún 
Aðalbjarnardóttir, 2016; Sulimani-Aidan og Schwartz-Tayri, 2021). Seigla getur komið í veg 

fyrir að ungt fólk tileinki sér fráviks- eða áhættuhegðun þrátt fyrir mikið mótlæti (Masten, 

2011; Sulimani-Aidan og Schwartz-Tayri, 2021). Að efla seiglu á meðal ungs fólks getur því 
verið forvörn gegn því að það tileinki sér ofbeldisfulla öfgahyggju (Stephens o.fl., 2021). 

Félagslegar aðstæður eru á meðal þeirra þátta sem hafa áhrif á seiglu þar sem tengsl við 

fólk geta skipt sköpum fyrir þróun á seiglu og velfarnað einstaklings (Sigrún 
Aðalbjarnardóttir, 2016; Sulimani-Aidan og Schwartz-Tayri, 2021). Fyrir ungt fólk getur hið 

félagslega umhverfi skipt sköpum fyrir þróun á seiglu gegn mótlæti (van Breda, 2018; 

Sulimani-Aidan og Schwartz-Tayri, 2021) og rannsóknir á seiglu hafa sýnt fram á að traust 

tengsl við að minnsta kosti einn fullorðinn einstakling styður við seiglu ungs fólks (Werner og 

Smith, 2001; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2016).  

Í því samhengi getur þátttaka í skipulögðum tómstundum ýtt undir þróun á seiglu ungs 

fólks með því að stuðla að jákvæðri sjálfsmynd, sjálfsvirði (e. self-worth) og ýmissi færni, eins 

og til dæmis gagnrýnni hugsun og fjölmiðlalæsi, sem gerir einstaklingum auðveldara með að 

sjá í gegnum og hafna áróðri öfga- og hryðjuverkasamtaka. Sá sem starfar í skipulögðu 

tómstundastarfi með ungu fólki getur auk þess verið þessi eini fullorðni einstaklingur sem 

ungi einstaklingurinn myndar traust við og stuðlar þar með að seiglu einstaklingsins (López 

og Pašić, 2018; Stephens o.fl., 2021).  
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Þá hafa rannsóknir sýnt fram á að með því að stuðla að valdeflingu einstaklinga með 

erlendan bakgrunn á sama tíma og stuðlað er að aukinni seiglu og samlögun að samfélaginu 

sem þau búa í er hægt að koma í veg fyrir að þau tileinki sér ofbeldisfulla öfgahyggju (Feddes 

o.fl., 2015). Þátttaka í tómstundum getur uppfyllt það hlutverk (López og Pašić, 2018). 

11.5.1 Samfélagsleg seigla 

Það hefur lengi verið viðurkennt að samfélög gegna mikilvægu hlutverki í forvörnum gegn 

hvers konar ofbeldi (Ellis og Abdi, 2017). Samfélagsleg seigla (e. community resilience) er 

skilgreind sem það ferli sem samfélag fer í gegnum þegar það tekst á við erfiðleika og/eða 

mótlæti og hvernig því tekst að starfa eftir ógn, áfall eða slys, og/eða koma í veg fyrir atvik 

sem trufla starfsemi samfélagsins, eins og til dæmis ofbeldi eða hryðjuverk (Ahmed o.fl., 

2004; Norris o.fl., 2008; Ellis og Abdi, 2017).  

Í tengslum við ofbeldisfulla öfgahyggju felur samfélagsleg seigla í sér að efla unga fólkið 

sem og samfélagið í heild sinni til þess að sporna gegn því að ungt fólk tileinki sér 
ofbeldisfulla öfgahyggju (Aly o.fl., 2014; Ellis og Abdi, 2017; Cherney og Hartley, 2017). 

Samfélag getur í því samhengi verið landfræðilegur staður, eins og til dæmis hverfi, borg eða 

land, eða sem huglægur staður sem einstaklingur upplifir að hann tilheyri. Samfélög geta 
verið skilgreind út frá minni hópum fólks, til dæmis út frá þjóðerni, menningu eða trú, eða 

stærri hópum fólks, eins og hverfum eða landsvæðum sem mörg minni samfélög tilheyra 

(Sarason, 1974; Ellis og Abdi, 2017).  

Sú nálgun, að stuðla að samfélagslegri seiglu, felur í sér að koma á samtali á milli ólíkra 

hópa í samfélaginu og stuðla að samskiptum, tengslum og samböndum þeirra á milli. Með 

því er reynt að byggja brýr á milli þeirra sem búa og starfa í sama samfélagi, eins og til dæmis 
á milli einstaklinga, félagslegra hópa fólks, stofnana eins og lögreglu, og þeirra sem starfa á 

vettvangi, eins og til dæmis í skipulögðu tómstundastarfi (Aly o.fl., 2014; Ellis og Abdi, 2017; 

Cherney og Hartley, 2017; Stephens o.fl., 2021).  

Markmiðið með slíku samtali og samvinnu er fyrst og fremst að stuðla að því að allir íbúar 

upplifi að þeir tilheyri sama samfélaginu, efla skilning, samkennd og traust á milli einstaklinga 

og hópa og minnka þannig hættuna á öfgahyggju og ofbeldi. Í kjölfarið er auðveldara að beita 

snemmtæku inngripi þegar hættan gerir vart við sig (Aly o.fl., 2014; Ellis og Abdi, 2017; 

Cherney og Hartley, 2017; Stephens o.fl., 2021). Með því að leggja áherslu á samlögun 

mismunandi hópa í samfélaginu, meðal annars út frá menningarlegum, efnahagslegum og 

félagslegum þáttum má koma í veg fyrir samfélagslega pólun eða klofning samfélagsins í 

hópa sem svo minnka líkurnar á að ungt fólk tileinki sér ofbeldisfulla öfgahyggju (Bhui o.fl., 

2012; Khosrokhavar, 2014; Moyano og Trujillo, 2014). 
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Með samfélagslegri seiglu vinna allir að sama markmiðinu sem felst í því að reyna að 

sporna gegn því að ungt fólk tileinki sér ofbeldisfulla öfgahyggju. Í því verkefni er lögð áhersla 

á að stuðla að þekkingu unga fólksins sem og samfélagsins í heild sinni á ofbeldisfullri 

öfgahyggju, þeirri hættu sem felst í öfgahyggju, hvernig bera eigi kennsl á hana og hvernig 

bregðast á við því þegar reynt er að fá ungt fólk til liðs við öfga- eða hryðjuverkasamtök (Aly 

o.fl., 2014; Bénézech og Estano, 2016; Ellis og Abdi, 2017; Cherney og Hartley, 2017). Lögð er 

áhersla á verndandi þætti og verndandi umhverfi í samfélaginu í slíkri vinnu (Ellis og Abdi, 

2017). 

Í því verkefni geta þeir sem starfa í skipulögðu tómstundastarfi gegnt mikilvægu hlutverki 

(López og Pašić, 2018) í að koma í veg fyrir spennu á milli hópa og skapa traust á milli þeirra 

aðila sem starfa saman að samfélagslegri seiglu gegn ofbeldisfullri öfgahyggju ungs fólks, 

sérstaklega vegna þeirra tengsla sem starfsfólkið hefur við unga fólkið og traustið sem ríkir 

þeirra á milli. Rannsóknir hafa sýnt fram á að erfitt getur verið að skapa traust á milli þeirra 

hópa sem búa í samfélaginu og yfirvalda. Dæmi um slíkt er tortryggni og vantraust á milli 

jaðarsettra hópa í samfélaginu og lögreglu. Traust á milli mismunandi aðila í samfélaginu er 
grundvöllur þess að hægt sé að þróa samfélagslega seiglu gagnvart ofbeldisfullri öfgahyggju 

ungs fólks (Baker, 2012; Cherney og Hartley, 2017; Stephens o.fl., 2021).  

Sú nálgun að stuðla að samfélagslegri seiglu með samvinnu ólíkra hópa, yfirvalda og 
stofnana í samfélaginu er talin stuðla að betri árangri en sú nálgun sem byggir fyrst og fremst 

á öryggissjónarmiðum og felur meðal annars í sér aukið eftirlit með ákveðnum hópum. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að slík nálgun ýtir undir jaðarsetningu, fordæmingu og útskúfun 
minnihlutahópa, yfirleitt af múslimskum uppruna, og aukinna fordóma í þeirra garð (van San 

o.fl., 2013; Alam og Husband, 2013; Ahmed o.fl., 2004; Fischbacher-Smith, 2016; Aiello o.fl., 

2018; Stephens o.fl., 2021).  

Slík öryggisnálgun dregur úr áhrifum annarra aðila sem vinna við forvarnir gegn því að 

ungt fólk tileinki sér ofbeldisfulla öfgahyggju (Puigvert o.fl., 2020) þar sem hún felur meðal 

annars í sér að starfsfólk í skipulögðu tómstundastarfi eigi að sinna eftirlitshlutverki og 

tilkynna ungt fólk sem sýnir merki um öfgafullar hugmyndir og skoðanir og ofbeldishegðun til 

yfirvalda (van de Weert og Eijkman, 2019; Stephens o.fl., 2021). Slíkt getur stangast á við 

áherslur í slíku starfi, sem fela meðal annars í sér að skapa öruggt rými fyrir unga fólkið og 

traust á milli þátttakenda og starfsfólks. Því þyrfti að vera skýr rammi um slíkt og ströng 

viðmið. Rannsóknir hafa sýnt fram á að samfélagsmiðuð forvarnarnálgun hugnast kennurum 

og starfsfólki í skipulögðu tómstundastarfi mun betur og er talin líklegri til að skila jákvæðum 

árangri fyrir unga fólkið (van de Weert og Eijkman, 2019). 
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11.6 Lýðræðisvitund, borgarvitund og valdefling 
Skipulagt tómstundastarf er vettvangur óformlegrar menntunar. Þátttaka í slíku starfi gefur 

einstaklingnum færi á menntandi reynslu í frítímanum. Sú reynsla getur til að mynda þroskað 

og eflt lýðræðisvitund ungs fólks, borgaravitund þess og skilning þeirra á mannréttindum, 

samkennd og fjölbreytileika (Eygló Rúnarsdóttir, 2017; López og Pašić, 2018). 

Borgaravitund vísar til einstaklingsins í samfélagi við aðra. Hugtakið vísar til þekkingar 

hans á málefnum samfélagsins, innviðum þess, réttindum og skyldum. Það vísar til skilnings 

einstaklingsins á því hvað það þýði að vera hluti af samfélagi og þátttöku hans í því. 

Skilningur og þekking einstaklingsins birtist meðal annars í hegðun hans, samskiptum við 

aðra og framkomu (Ragný Þóra Guðjohnsen og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2016; Eygló 

Rúnarsdóttir, 2017).  

Á unglingsárunum er ungt fólk móttækilegt fyrir alls konar hugmyndum, skoðunum og 

hegðun (van San o.fl., 2013; López og Pašić, 2018) og það á sérstaklega við um þau sem 

standa höllum fæti (López og Pašić, 2018). Þátttaka í skipulögðum tómstundum hefur áhrif á 
skoðanir, hugmyndir, skilning og hegðun ungs fólks. Þau sem starfa með ungu fólki í 

skipulögðu tómstundastarfi eru því í lykilstöðu til þess að stuðla að því með óformlegri 

menntun að ungt fólk tileinki sér jákvæð gildi og viðmið og hafni öfgafullum hugmyndum og 
skoðunum sem og ofbeldi (López og Pašić, 2018; Puigvert o.fl., 2020; Stephens o.fl., 2021).  

Með því að stuðla að valdeflingu ungs fólks, efla borgaravitund þeirra og leggja áherslu á 

lýðræðisleg gildi og viðmið, gagnrýna hugsun, fjölmiðlalæsi, víðsýni, samkennd, 
mannréttindi, menningar- og trúarlegan fjölbreytileika og samtal á milli mismunandi hópa 

getur þátttaka í skipulögðum tómstundum verið verndandi þáttur gegn ofbeldisfullri 

öfgahyggju ungs fólks (Davies, 2009; Mattsson o.fl., 2016; López og Pašić, 2018; Aiello o.fl., 
2018; Stephens o.fl., 2021).  

Slík menntun spornar gegn því að ungt fólk fari í gegnum ferli ofbeldisfullrar öfgahyggju 

þar sem óvinurinn er gerður að ómennsku skrímsli svo auðvelt sé að réttlæta ofbeldi gegn 

honum (Borum, 2003; 2012b; Muro, 2016; Stephens o.fl., 2021). Með áherslu á samkennd, 

skilning og samtal á milli ólíkra hópa er ólíklegra að ungt fólk geti réttlætt ofbeldi gegn 

öðrum manneskjum fyrir sjálfu sér og öðrum (Aly o.fl., 2014; Feddes o.fl., 2015; Stephens 

o.fl., 2021). 

Með því að stuðla að borgaravitund, valdeflingu og gagnrýnni hugsun á meðal ungs fólks 

er líklegra að það bregðist við félagslegu óréttlæti, menningarlegri mismunun, skorti á 

tækifærum eða öðrum áhættuþáttum gagnvart ofbeldisfullri öfgahyggju með öðrum og 
uppbyggilegri hætti en að tileinka sér öfgafullar skoðanir og hugmyndir og ganga til liðs við 

öfga- eða hryðjuverkasamtök (Davies, 2009; López og Pašić, 2018; Puigvert o.fl., 2020; 

Stephens o.fl., 2021). 
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Með þátttöku í skipulögðu tómstundastarfi lærir ungt fólk að takast á við þær áskoranir 

sem það stendur frammi fyrir og það lærir að axla ábyrgð á gjörðum sínum. Það öðlast 

verkfærin til þess að bera kennsl á, skilja og rýna í hugmyndir og skoðanir öfga- og 

hryðjuverkasamtaka og er líklegra til þess að bera kennsl á alvarlegar afleiðingar 

ofbeldisfullrar öfgahyggju á það sjálft, annað fólk sem og samfélagið í heild sinni og hafna þar 

af leiðandi þátttöku í slíkum félagsskap (Davies, 2009; López og Pašić, 2018; Puigvert o.fl., 

2020; Stephens o.fl., 2021). 

Komið hefur fram að rannsóknir benda til þess að ungt fólk í Evrópu sé í auknum mæli að 

aðhyllast ofbeldisfulla öfgahyggju. Því hefur ungt fólk verið skilgreint sem sérstakur 

áhættuhópur með tilliti til hættunnar á því að tileinka sér öfgahyggju og ganga til liðs við 

öfga- eða hryðjuverkasamtök sem beita skipulögðu ofbeldi og hryðjuverkum til þess að ná 

fram markmiðum sínum (Aiello o.fl., 2018; Campelo o.fl., 2018; Oppetit o.fl., 2019; 

Khosrokhavar, 2014; Emmelkamp o.fl., 2020; Puigvert o.fl., 2020). 

Ljóst er að mikilvægi skipulagðra tómstunda er margþætt og að þátttaka í tómstundum 

hefur fjölbreytt gildi, sérstaklega fyrir ungt fólk (Kleiber, 2001; Leitner og Leitner, 2012; 
Padhy o.fl., 2015; Verma, 2017; Trainor o.fl., 2010). Af umræðunni hér að ofan má því draga 

þá ályktun að þátttaka í skipulögðu tómstundastarfi getur verið mikilvæg forvörn gegn því að 

ungt fólk tileinki sér ofbeldisfulla öfgahyggju og gangi til liðs við öfgahópa eða 
hryðjuverkasamtök (Mattsson o.fl., 2016; Aiello o.fl., 2018; López og Pašić, 2018). 
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12 Umræður 

Hér hefur staða þekkingar á öfgahyggju og sérstaklega ofbeldisfullri öfgahyggju, með áherslu 

á ungt fólk í Evrópu, verið kortlögð í þeim tilgangi að svara rannsóknarspurningunni um hvað 

ofbeldisfull öfgahyggja er og hvernig hún birtist hjá ungu fólki. Einnig hefur 

rannsóknarspurningunni um hverjir helstu áhættuþættirnir og helstu verndandi þættirnir eru 

fyrir ungt fólk gagnvart ofbeldisfullri öfgahyggju verið svarað. 

Markmiðið er að skapa nýja þekkingu fyrir íslenskt fræðasamfélag svo hægt verði að 

takast á við ofbeldisfulla öfgahyggju hjá ungu fólki með frekari rannsóknum á umfangi, 

birtingarmyndum og þróun á Íslandi í þeim tilgangi að móta og þróa verklag og verkfæri fyrir 

forvarnarstarf og inngrip fyrir fólk sem starfar með ungu fólki í skipulögðu tómstundastarfi 

og leggja grunninn að þróun gagnreyndra aðferða. 

12.1 Ofbeldisfull öfgahyggja ungs fólks 
Fram hefur komið að öfgahyggja, og sérstaklega ofbeldisfull öfgahyggja, er áhyggjuefni um 

allan heim. Öfgahyggja er ógn við öryggi, stöðugleika og velmegun þjóðríkja og 

alþjóðsamfélagsins (Davies, 2009; Schmid, 2013; Bénézech og Estano, 2016; Dhami og 
Murray, 2016; Pathé o.fl., 2018; Oppetit o.fl., 2019) auk þess sem um er að ræða alvarlegan 

lýðheilsuvanda sem hefur margþætt áhrif á einstaklinga, hópa fólks og samfélög um allan 

heim (Bhui o.fl., 2012; Samari o.fl., 2018; Frounfelker o.fl., 2019; Emmelkamp o.fl., 2020). 

Almennt er gerður greinarmunur á vitsmunalegri öfgahyggju sem felur í sér að 

einstaklingur tileinkar sér öfgafullar skoðanir og hugmyndir og ofbeldisfullri öfgahyggju sem 

felur í sér að einstaklingurinn gengur lengra en að aðhyllast öfgafullar skoðanir og er tilbúinn 
til þess að beita ofbeldi til þess að ná fram áhrifum, markmiðum eða breytingum sem þessar 

skoðanir og hugmyndir fela í sér (Muro, 2016; Vergani o.fl., 2018; Emmelkamp o.fl., 2020). 

Hér hefur verið sett fram skilgreining á því hvað ofbeldisfull öfgahyggja er. Ofbeldisfull 

öfgahyggja er ferli sem felur í sér að einstaklingur eða hópur fólks tileinkar sér öfgafullar 
skoðanir, hugmyndir, gildi og/eða viðmið og er tilbúinn til þess að beita, hvetja til og/eða 

greiða leiðina fyrir ofbeldi til þess að ná fram markmiðum sínum. Þessi markmið geta falið í 

sér hugmyndafræðilegar, pólitískar eða trúarlegar breytingar á samfélaginu sem stangast á 
við ríkjandi gildi, viðmið og formgerðir samfélagsins. Um er að ræða ferli sem getur leitt til 

hryðjuverka. 

Ofbeldið sem fylgir öfgahyggjunni er ýmist framið af einstaklingum eða hópum fólks og 

birtingarmyndin getur verið allt frá hatursorðræðu til hryðjuverkaárásar. 
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Ekki er til ein ástæða sem skýrir hvers vegna ungt fólk aðhyllist ofbeldisfulla öfgahyggju 

(Campelo o.fl., 2018; Oppetit o.fl., 2019). Rannsóknir hafa sýnt fram á að fjöldi áhættuþátta 

geta ýtt undir að ungt fólk tileinki sér ofbeldisfulla öfgahyggju eða er móttækilegt fyrir henni 

(Schuurman og Horgan, 2016; Spalek, 2016; Sageman, 2004; 2008a; Baker, 2011; Neumann, 

2013; Campelo o.fl., 2018). Hér hefur verið farið ítarlega yfir einstaklingsbundna 

áhættuþætti fyrir ungt fólk og fjölda áhættuþátta í nær- og fjærumhverfi ungs fólks. Þá var 

einnig lögð áhersla á internetið og samfélagsmiðla sem sérstakan áhættuþátt fyrir ungt fólk 

og ofbeldisfulla öfgahyggju. Fjallað var um þá verndandi þætti sem þekkt er að geti dregið úr 

líkunum á að ungt fólk tileinki sér ofbeldisfulla öfgahyggju (Lösel o.fl., 2018). 

Athygli vekur að rannsóknir sýna fram á að ástæður fyrir þátttöku í öfga- eða 

hryðjuverkasamtökum eru oftar en ekki persónulegar frekar en hugmyndafræðilegar eða 

trúarlegar (Schuurman og Horgan, 2016). Rakið hefur verið hvernig upplifað óréttlæti og/eða 

mismunun sem veldur gremju, reiði og vonbrigðum er einn helsti áhættuþátturinn sem 

frekar getur skýrt hvers vegna ungt fólk tileinkar sér ofbeldisfulla öfgahyggju (van San o.fl., 

2013; Vergani o.fl., 2018; Pisoiu, 2015; Scorgie-Porter, 2015; Orsini, 2013; Botha, 2014; 
Abbas og Siddique, 2012; Ilardi, 2013; De Koster og Houtman, 2008; Bazex og Mensat, 2016; 

Bazex o.fl., 2017).  

Hið sama má segja um mikilvægi þess fyrir ungt fólk að upplifa að það tilheyri hópi (Ilardi, 
2013; Dhami og Murray, 2016; Mattsson og Johansson, 2018; 2019; 2020; McElreath o.fl., 

2018; Oppetit o.fl., 2019; Sulimani-Aidan og Schwartz-Tayri, 2021). Sú upplifun er oftar en 

ekki úrslitaatriði þegar kemur að því hvort ungt fólk tileinki sér ofbeldisfulla öfgahyggju og 
gangi til liðs við og taki þátt í starfsemi öfga- eða hryðjuverkasamtaka þar sem þeim hefur 

ekki tekist að mynda jákvæð félagsleg tengsl við jafningja og sækir því í tengsl, sambönd og 

vináttu í slíka hópa (Sitzer og Heitmeyer, 2008; Dhami og Murray, 2016; Oppetit o.fl., 2019). 

Aflfræði hópa geta því skipt sköpum í ferli ungs fólks að ofbeldisfullri öfgahyggju vegna þeirra 

miklu áhrifa sem það hefur á einstakling að upplifa að hann tilheyri hópi (Sitzer og 

Heitmeyer, 2008; Bénézech og Estano, 2016). 

12.2 Staðan á Íslandi  
Mikilvægi rannsóknarinnar felst fyrst og fremst í því að skapa nýja þekkingu fyrir íslenskt 

fræðasamfélag, með því að kortleggja þá þekkingu sem er til staðar á viðfangsefninu 
erlendis. Fræðilegt gildi verkefnisins liggur í því að skapa grundvöll fyrir frekari þekkingaöflun 

og rannsóknir á umfangi, birtingarmyndum og þróun á ofbeldisfullri öfgahyggju á Íslandi í 

þeim tilgangi að móta og þróa verklag og verkfæri fyrir forvarnarstarf og inngrip fyrir fólk 
sem starfar með ungu fólki í skipulögðu tómstundastarfi og leggja grunninn að þróun 

gagnreyndra aðferða. 
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Engar rannsóknir á ofbeldisfullri öfgahyggju ungs fólks hafa verið framkvæmdar á Íslandi 

svo vitað sé og mikilvægt er að bæta áfram úr skorti á íslenskum rannsóknum á 

viðfangsefninu. Í Skemmunni, sem varðveitir lokaverkefni háskólanemenda og rannsóknarrit 

kennara og fræðimanna (Skemman, e.d.), er ekki að finna neinar niðurstöður þegar leitað er 

eftir orðinu öfgahyggja. Leit í fræðiritum, leitarvél leitir.is, og gögnum íslenskra stjórnvalda 

skilaði að sama skapi engum niðurstöðum.  

Þrátt fyrir skort á rannsóknum er ofbeldisfull öfgahyggja til staðar á Íslandi (Freyr 

Rögnvaldsson og Jóhann Páll Jóhannsson, 2019; Oddur Ævar Gunnarsson, 2020; 

Ríkislögreglustjóri, 2021). Vitað er að samtök ný-nasista hafa náð fótfestu í íslensku 

samfélagi. Samtökin hafa um árabil starfað með þeim hætti sem skilgreina má sem hatur í 

garð útlendinga og þá sérstaklega umsækjenda um alþjóðlega vernd og gyðinga 

(Ríkislögreglustjóri, 2021). Um er að ræða samtök sem starfa víða á Norðurlöndunum og 

voru bönnuð af Hæstarétti í Finnlandi árið 2020 (Ásgeir Tómasson, 2020). Slíkir ný-

nasistahópar, sem skilgreina innflytjendur, múslima og gyðinga sem óvin sem ógn stafi af, 

eru að mati norsku öryggislögreglunnar jafn líklegir til að fremja hryðjuverk þar í landi og 
jíhadistar (Ríkislögreglustjóri, 2021). 

Ekki er vitað til þess að á Íslandi hafi myndast hópar eða samfélög sem aðhyllast skoðanir 

og hugmyndir jíhadista og yfirvöld standa ekki fyrir skipulögðu eftirliti með neinum 
einstaklingum eða hópum í íslensku samfélagi sem grunaðir eru um slíkt. Engar vísbendingar 

eru um að hér fari fram skipulögð nýliðun við öfga- og hryðjuverkasamtök jíhadista, þó ekki 

sé hægt að útiloka slíkt (Ríkislögreglustjóri, 2021; þingskjal nr. 939/2020-2021).  

Í því samhengi er mikilvægt að nefna notkun öfga- og hryðjuverkasamtaka á internetinu 

og samfélagsmiðlum til þess að koma áróðri sínum á framfæri og auka nýliðun, sérstaklega á 

meðal ungs fólks (Sageman, 2004; McElreath o.fl., 2018; Campelo o.fl., 2018; Amit o.fl., 

2020; Cherney, 2020). Ekki eru til nein gögn sem benda til þess að íslensk yfirvöld hafi 

rannsakað eða greint hættuna á slíku.  

Ekki eru til neinar upplýsingar um að íslenskir ríkisborgarar á Íslandi eða einstaklingar 

búsettir hér á landi hafi farið til Sýrlands eða Íraks til þess að berjast með 

hryðjuverkasamtökunum Íslamska ríkinu (Ríkislögreglustjóri, 2021; þingskjal nr. 939/2020-

2021). Vitað er um einn íslenskan ríkisborgara sem barðist með hersveitum Kúrda gegn 

Íslamska ríkinu (þingskjal nr. 939/2020-2021). 

Vitað er um fá tilfelli þess að lögregluyfirvöldum á Íslandi hafi borist ábendingar um 

erlenda einstaklinga í landinu með tengsl við hryðjuverkasamtök auk þess sem erlendir 

einstaklingar sem hafa verið staddir á Íslandi hafa lýst yfir stuðningi við hryðjuverkasamtök. 
Til dæmis er vitað að karlmenn grunaðir um tengsl við hryðjuverkasamtök hafa farið um 

Ísland í tengiflugi. Við þessum fáu tilfellum var brugðist og ekkert bendir til þess að ætlun 
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viðkomandi hafi verið að fremja hryðjuverk á Íslandi samkvæmt íslenskum yfirvöldum 

(Ríkislögreglustjóri, 2021).  

Aldrei hafa verið framin hryðjuverk á Íslandi. Almennt er talin lítil hætta á hryðjuverkum á 

Íslandi og hún er talin vera minni á Íslandi en annars staðar á Norðurlöndum 

(Ríkislögreglustjóri, 2021; þingskjal nr. 939/2020-2021). Þrátt fyrir það sýna rannsóknir fram 

á að Íslendingar telja líkurnar á hryðjuverkum aukast með auknum fjölda innflytjenda frá 

löndum þar sem múslimar eru í meirihluta og að fjöldi Íslendinga tengi múslima við 

hryðjuverk. Það rímar við alþjóðlegar rannsóknir sem benda til þess að fólk telur múslima og 

fólk á flótta auka hættuna á hryðjuverkum (Margrét Valdimarsdóttir og Guðbjörg Andrea 

Jónsdóttir, 2020).  

Sú staðalímynd sem hefur verið búin til og viðhaldið um að einstaklingar og hópar fólks 

með múslímskan bakgrunn séu líklegri til þess að aðhyllast öfgahyggju og beita ofbeldi 

og/eða hryðjuverkum ýtir undir viðhorf fólks um að múslímskum innflytjendum fylgi aukin 

hryðjuverkaógn (Sarma, 2017; Lösel o.fl., 2018; Puigvert o.fl., 2020; Butkus o.fl., 2018). 

Erfiðlega gengur að sporna gegn þeirri staðalímynd þrátt fyrir að rannsóknir hafi sýnt fram á 
að ekki séu tengsl á milli fjölda innflytjenda frá múslimaríkjum og hættunnar á hryðjuverkum 

(Dragičević 2019; Margrét Valdimarsdóttir og Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 2020).  

Í þessu samhengi er mikilvægt að geta þess að rannsóknir hafa sýnt fram á að hryðjuverk 
af höndum jíhadista fá 357% meiri fjölmiðlaumfjöllun en annars konar hryðjuverk (Aiello 

o.fl., 2018; Kearns o.fl., 2019). Þrátt fyrir minni umfjöllun hafa fleiri dáið af völdum ofbeldis 

og hryðjuverka af höndum öfga-hægrisinnaðra einstaklinga og hópa frá hryðjuverkaárásinni 
þann 11. september 2001 í Bandaríkjunum (Emmelkamp o.fl., 2020). 

Slík andúð í garð múslima og íslamstrúar og neikvæð umræða um innflytjendur af slíkum 

uppruna ýtir undir að ungir einstaklingar með innflytjendabakgrunn upplifa ekki að þeir 

tilheyri samfélaginu sem þeir fæddust í og búa í. Slíkt ýtir undir samfélagslega pólun og 

klofning samfélagsins í hópa sem togstreita getur skapast á milli. Rannsóknir hafa sýnt fram á 

að slík andúð í garð múslima í Evrópu ýtir undir ofbeldisfulla öfgahyggju hjá ungu fólki og þá 

sérstaklega hjá þeim sem eru með slíkan bakgrunn (Moghaddam, 2005; Abbas, 2012; Feddes 

o.fl., 2015; van Bergen o.fl., 2015). 

Á sama tíma ýtir slík andúð undir að ungt fólk aðhyllist ofbeldisfulla öfgahyggju í 

gagnstæða átt. Með því er átt við að þeir einstaklingar sem búa yfir fordómum og jafnvel 

hatri í garð fólks með annan bakgrunn eru líklegri til þess að ganga til liðs við ofbeldisfull 

öfga-hægrisamtök eins og til dæmis ný-nasistasamtök. Þeir telja þá að ógn, til dæmis 

hryðjuverkaógn, stafi af þeim sem eru af öðrum uppruna og ganga til liðs við hópa eða 
samtök sem búa yfir sömu skoðunum og hugmyndum. Er það gert í þeim tilgangi að vinna 

gegn hinum sameiginlega óvini, og þeir sem gera það eru tilbúnir til þess að grípa til aðgerða 
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til verndar hópnum sem þeir tilheyra (Sitzer og Heitmeyer, 2008; Doosje o.fl., 2012; Doosje 

o.fl., 2016; Emmelkamp o.fl., 2020).  

Niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið á viðhorfum Íslendinga til innflytjenda sýna 

fram á að viðhorfin verða neikvæðari á milli ára (Eva Heiða Önnudóttir, 2009; 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2019; Margrét Valdimarsdóttir og Guðbjörg Andrea 

Jónsdóttir, 2020). Á sama tíma fjölgar fólki af erlendum uppruna á Íslandi (Margrét 

Valdimarsdóttir og Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 2020).  

Ef ekki er gripið inn í slíka þróun er hætta á að togstreitan á milli einstaklinga og hópa 

sem búa í sama samfélagi aukist og að jafnvel skapist togstreita á milli minnihlutahópa og 

yfirvalda í samfélaginu (van San o.fl., 2013; Alam og Husband, 2013; Ahmed o.fl., 2004; 

Fischbacher-Smith, 2016; Cherney og Hartley, 2017; Aiello o.fl., 2018; Stephens o.fl., 2021). 

Slíkt ýtir svo undir ofbeldisfulla öfgahyggju ungs fólks og getur að lokum stuðlað að 

sundrungu í samfélaginu og jaðarsetningu og útskúfun einstaklinga og minnihlutahópa sem 

erfitt getur verið að takast á við (van San o.fl., 2013; Alam og Husband, 2013; Ahmed o.fl., 

2004; Fischbacher-Smith, 2016; Cherney og Hartley, 2017; Aiello o.fl., 2018; Stephens o.fl., 
2021).  

12.3 Mikilvægi forvarna 
Hér hefur verið farið yfir mikilvægi forvarna og hvaða forvarnaraðferðir eru líklegastar til 

þess að skila árangri og sporna gegn því að ungt fólk tileinki sér ofbeldisfulla öfgahyggju í 

auknum mæli (Khosrokhavar, 2014; Lösel o.fl., 2018; Oppetit o.fl., 2019; Emmelkamp o.fl., 
2020). Rannsóknarspurningunni um það hvort og þá hvernig þátttaka í skipulögðum 

tómstundum geti verið forvörn gegn ofbeldisfullri öfgahyggju ungs fólks hefur verið svarað.  

Afleiðingar ofbeldisfullrar öfgahyggju ungs fólks eru ofbeldi, átök, manntjón, 
jaðarsetning, útskúfun, fordæming og ótímabær dauði fólks. Þar að auki ýtir ofbeldisfull 

öfgahyggja undir ótta, streitu og kvíða hjá fólki. Slíkt getur skapað óreiðuástand sem getur 

ýtt undir samfélagslegan klofning. Það er því jafnt ávinningur fyrir einstaklinga og samfélög 

að sporna gegn ofbeldisfullri öfgahyggju ungs fólks (Bhui o.fl., 2012; Ludot o.fl., 2016; Samari 

o.fl., 2018; Aiello o.fl., 2018; Campelo o.fl., 2018; Frounfelker o.fl., 2019; Emmelkamp o.fl., 

2020). 

Að undanförnu hefur áhersla verið lögð á samfélagslegar nálganir í forvörnum gegn því 

að ungt fólk tileinki sér ofbeldisfulla öfgahyggju í Evrópu (Davies, 2009; Spalek, 2016; 

Mattsson o.fl., 2016). Í því samhengi hefur hér verið lögð áhersla á mikilvægi þátttöku í 

skipulögðu tómstundastarfi sem forvörn gegn því að ungt fólk tileinki sér ofbeldisfullar 

hugmyndir og skoðanir og gangi til liðs við öfga- eða hryðjuverkasamtök (Mattsson o.fl., 

2016; Aiello o.fl., 2018; López og Pašić, 2018).  
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Það er sérstaklega vegna þeirra jákvæðu áhrifa sem þátttaka í tómstundum getur haft á 

einstaklinginn sem tekur þátt og vegna áhersluþátta í starfinu sem byggja á menntunar-, 

félags-, forvarna- og uppeldisgildum og viðmiðum (Æskulýðslög nr. 70/2007; Puigvert o.fl., 

2020; Aiello o.fl., 2018; López og Pašić, 2018) og mikilvægi þeirra sem starfa í skipulögðu 

tómstundastarfi með ungu fólki. Það felst meðal annars í því að þeir einstaklingar eru 

fyrirmyndir þátttakenda og geta stuðlað að jákvæðri upplifun, mótun og þroska hjá ungu 

fólki. Þar að auki hafa rannsóknir sýnt fram á að þeir aðilar eru oft á meðal þeirra sem sjá 

fyrstu merki þess að einstaklingur aðhyllist ofbeldisfulla öfgahyggju (Puigvert o.fl., 2020; 

Aiello o.fl., 2018; López og Pašić, 2018). Þeir sem starfa með ungu fólki í tómstundastarfi 

geta því haft mikil áhrif á líf þeirra sem taka þátt í starfinu og geta minnkað líkurnar á að ungt 

fólk tileinki sér ofbeldisfulla öfgahyggju (López og Pašić, 2018).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að ein helsta ástæða ungs fólks fyrir þátttöku í skiplögðu 

tómstundastarfi er sú upplifun að tilheyra hópi (Anderson-Butcher og Fink, 2006; Borden 

o.fl., 2005; Eygló Rúnarsdóttir, 2011). Rannsóknir hafa sýnt fram á að það eigi einnig við um 

ástæður þess að ungt fólk gangi til liðs við öfga- og hryðjuverksamtök. Þátttaka í 
tómstundum er því mikilvægur verndandi þáttur gegn því að ungt fólk tileinki sér 

ofbeldisfulla öfgahyggju og gangi til liðs við öfga- eða hryðjuverkasamtök í þeim tilgangi að 

upplifa að það tilheyri hópi (Anderson-Butcher og Fink, 2006; Akiva o.fl., 2013; van San o.fl., 
2013; López og Pašić, 2018; Stephens o.fl., 2021).  

Ungt fólk sem á í erfiðleikum með félagsfærni og upplifir ekki að það tilheyri neinum hópi 

jafningja gengur stundum til liðs við óæskilega hópa eða samtök í leit sinni að viðurkenningu 
og stuðningi og myndar þar tengsl sem verða grunnur að mótun sjálfsmyndar og 

sjálfsvitundar. Í sumum tilfellum er um öfga- eða hryðjuverkasamtök að ræða (Sitzer og 

Heitmeyer, 2008; Meeus, 2015; Campelo o.fl., 2018; Oppetit o.fl., 2019). Þátttaka í 

skipulögðum tómstundum veitir einstaklingnum tækifæri til þess að þjálfa félagsfærni sína og 

samskiptahæfni, eykur líkurnar á að hann myndi jákvæð félagsleg sambönd við jafningja og 

stuðlar að því að einstaklingurinn upplifi að hann tilheyri hópi jafningja og móti sjálfsmynd 

sína út frá þeim hópi (Singh og Sharma, 2016; Verma, 2017). 

Með þátttöku í skipulögðum tómstundum öðlast einstaklingurinn einnig öruggt rými til 

þess að takast á við áskoranir sem tengjast sjálfsmynd hans. Það er sérstaklega mikilvægt 

fyrir einstaklinga sem upplifa árekstra á milli þeirra menningarheima sem þeir tilheyra og 

þurfa að viðhalda fleiri en einni sjálfsmynd, eins og til dæmis út frá því að vera ungur 

einstaklingur, múslimi og innflytjandi. Aðgengi að slíku rými dregur úr líkunum á því að 

einstaklingurinn leiti á náðir öfga- eða hryðjuverkasamtaka með vangaveltur sínar og 

áskoranir (Abbas, 2012; van San o.fl., 2013; Meeus, 2015; Cherney, 2020; Stephens o.fl., 

2021).  
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Þátttaka í skipulögðum tómstundum dregur því úr líkunum á því að ungt fólk tileinki sér 

ofbeldisfulla öfgahyggju (Feddes o.fl., 2015; López og Pašić, 2018; Stephens o.fl., 2021). Því 

ætti í allri forvarnarvinnu gegn ofbeldisfullri öfgahyggju ungs fólks að leggja áherslu á 

þátttöku í tómstundum til að koma í veg fyrir að ungt fólk gangi til liðs við öfga- eða 

hryðjuverkasamtök (van San o.fl., 2013; López og Pašić, 2018; Stephens o.fl., 2021). 

Á Íslandi á öllum börnum og ungu fólki að standa til boða starfsemi í frítíma sínum sem 

hefur menntunar-, forvarnar-, félags- og uppeldisgildi. Starfsemin tekur mið af aldri þeirra og 

þroska og miðar að því að vinna með virkni einstaklingsins og þátttöku, félagsþroska hans og 

færni sem og að auka mannkosti og lýðræðis-, samfélags- og borgaravitund þátttakenda 

(Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2019; Æskulýðslög nr. 70/2007; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014; Alfa Aradóttir, 2017).  

Skipulagt tómstundastarf á Íslandi er fjölbreytt og lögð er áhersla á að fagfólk beri ábyrgð 

á og skipuleggi starfið vegna mikilvægis þess. Frá árinu 2001 hefur Háskóli Íslands boðið upp 

á nám í tómstunda- og félagsmálafræði sem hefur haft mikil áhrif á gæði starfseminnar og 

þróun þess á síðustu árum (Alfa Aradóttir, 2017).  

Mikil vinna hefur á síðustu árum farið í að byggja upp faglegt starf með ungu fólki í 

íslensku samfélagi (Alfa Aradóttir, 2017). Vegna áherslu á fagmennsku, jákvæða áhersluþætti 

og uppbyggileg gildi og viðmið (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014; Alfa Aradóttir, 
2017) má ætla að með réttum verkfærum og þjálfun fyrir starfsfólk (Ghosh o.fl., 2017; de 

Weert og Eijkman, 2019; Cherney, 2020) geti starfsfólk í skipulögðu tómstundastarfi gegnt 

lykilhlutverki í forvarnarstarfi gegn ofbeldisfullri öfgahyggju ungs fólk á Íslandi.  

12.4 Næstu skref 
Hagnýtt gildi þessarar rannsóknarritgerðar felst í því að auka þekkingu í íslensku samfélagi á 

ofbeldisfullri öfgahyggju ungs fólk og mikilvægi forvarna. Sú þekking er grundvöllur fyrir því 

að móta og þróa verklag og verkfæri fyrir forvarnarstarf og inngrip í kjölfar frekari 

þekkingaröflunar og rannsókna og um leið er grunnurinn að þróun gagnreyndra aðferða 

lagður. 

Með aukinni þekkingu á ofbeldisfullri öfgahyggju meðal þeirra sem starfa með ungu fólki 

er líklegra að hægt sé að sporna gegn því að ungt fólk tileinki sér slíka hegðun í auknum mæli 

(López og Pašić, 2018; van de Weert og Eijkman, 2019). Þar að auki skapar þekkingin sem hér 

er lögð fram grundvöll til stefnumótunar í málefnum ungs fólks og ofbeldisfullrar öfgahyggju, 

meðal annars með tilliti til sameiginlegra aðgerða yfirvalda, stofnana og annarra viðeigandi 

aðila í samfélagi ungs fólks. Það felst meðal annars í því að lögð hefur verið fram skilgreining 
á hugtakinu ofbeldisfull öfgahyggja, fjallað hefur verið um birtingarmyndir og áhrifaþætti og 

áhættuþættir og verndandi þættir hafa verið kortlagðir.  
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Rannsóknir hafa sýnt fram á að innan skóla vita kennarar og annað starfsfólk skóla oft að 

einstaklingar aðhyllast ofbeldisfulla öfgahyggju eða sýni einkenni þess að slíkt ferli sé til 

staðar en vanmeta annað hvort stöðuna eða vita ekki hvernig á að bregðast við (Ghosh o.fl., 

2017; Mattsson og Johansson, 2018; 2019; 2020). Rannsóknir benda einnig til þess að fólk 

sem starfar með ungu fólki á vettvangi skipulagðra tómstunda hafa ekki nægilega þekkingu 

til þess að geta haldið úti forvörnum gegn ofbeldisfullri öfgahyggju ungs fólks eða brugðist 

við þegar hún gerir vart við sig (de Weert og Eijkman, 2019).  

Því er mikilvægt að auka þekkingu þeirra sem starfa með ungu fólki, meðal annars í 

skólum og á vettvangi skipulagðra tómstunda, á ofbeldisfullri öfgahyggju, viðbrögðum og 

forvörnum gegn henni. Rannsóknir hafa sýnt fram á að þegar slík þekking er ekki til staðar er 

hætta á að brugðist sé við með aðgerðum sem hafa þveröfug áhrif. Slíkt getur orðið til þess 

að einstaklingurinn styrkist í trú sinni á öfgafullar skoðanir og hugmyndir og gangi til liðs við 

ofbeldisfull öfga- eða hryðjuverkasamtök (Ghosh o.fl., 2017; Mattsson og Johansson, 2018; 

2019; 2020; Cherney, 2020). 

Dæmi um viðbrögð sem geta skilað neikvæðum árangri er að bæla niður umræðu og 
refsa því unga fólki sem viðrar öfgafullar skoðanir og hugmyndir og útskúfa og einangra þá 

einstaklinga sem sýna samúð með málstað öfga- og hryðjuverkasamtaka (Mattsson og 

Johansson, 2018; 2019; 2020) í stað þess að veita þeim öruggt rými til þess að eiga opið 
samtal um vangaveltur sínar og leggja áherslu á rökfast mótvægi við slíkar hugmyndir, 

gagnrýna hugsun og gagnrýni á hugmyndirnar og skoðanirnar en ekki einstaklinginn sem 

viðrar slíkar hugmyndir og skoðanir (Aiello o.fl., 2018; Puigvert o.fl., 2020; Stephens o.fl., 
2021).  

Lögð er áhersla á að þátttaka í skipulögðu tómstundastarfi er ekki allsherjarlausn á þeim 

vanda sem ofbeldisfull öfgahyggja ungs fólks er og ólíklegt er að þátttaka í tómstundum muni 

ein og sér geta komið í veg fyrir ofbeldisfulla öfgahyggju hjá ungu fólki. Því er mikilvægt að 

leggja áherslu á samvinnu mismunandi aðila en á sama tíma er nauðsynlegt að leggja áherslu 

á að fólk sem starfar með ungu fólki í skipulögðum tómstundum er í lykilstöðu til þess að 

leiða forvarnarvinnu gegn ofbeldisfullri öfgahyggju ungs fólks fái það réttu verkfærin og 

þjálfunina til þess. Er það fyrst og fremst vegna sterkra tengsla þeirra við unga fólkið sem 

tekur þátt í starfinu sem byggir oftast á trausti, hlýju, öryggi og gagnkvæmri virðingu. 

Starfsfólk í félags- og tómstundastarfi er því víða í lykilstöðu gagnvart þróun ofbeldisfullrar 

öfgahyggju hjá ungu fólki (López og Pašić, 2018; Mattsson o.fl., 2016; Aiello o.fl., 2018). 
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13 Lokaorð 

Þessi rannsóknarritgerð á sér langan aðdraganda og að baki henni liggur mikil vinna og langt 

ferli sem hefur fyrst og fremst verið drifið áfram af meðfæddri forvitni minni, miklum áhuga 

á að læra og upplifa nýja hluti, þörfinni fyrir að vilja alltaf vita meira og reyna að skilja erfið 

viðfangsefni. Kveikjan að verkefninu er þó enn persónulegri því sjálf er ég þolandi fordóma, 

hatursorðræðu, öfgahyggju og ofbeldis vegna uppruna míns.  

Í gegnum tíðina hef ég tekið þátt í opinberri umræðu, stjórnmálastarfi, félagsstarfi og 

hjálparstarfi og ávallt lagt áherslu á fjölmenningu og fjölbreytileika, mannréttindi, jöfnuð og 

réttlæti fyrir allt fólk. Ég hef, svo lengi sem ég man eftir mér, lagt mig alla fram við að sporna 

gegn útlendingaandúð, fordómum, rasisma, mismunun, hatri og öfgum, jafnt því sem beinist 

gegn mér sjálfri og öðrum. Það hefur gert mig að skotmarki ný-nasista, þjóðernissinna, 

rasista og annars öfgafólks sem hefur óspart staðið fyrir áreitni, hatursorðræðu, 

morðhótunum og öðru andlegu ofbeldi og líkamlegu ofbeldi í minn garð um árabil. 

Það er ekki einfalt að lifa við ítrekað áreiti, hótanir og annað ofbeldi af höndum öfgafullra 

einstaklinga og hópa sem telja sig vera æðri og betri en ég og annað fólk. Því er ekki að neita 

að það tekur stundum á að slíkt sé nánast hluti af daglegu lífi mínu. Ég veit þó að í mínu 
tilfelli tæki það enn meira á að leyfa hatursfullu öfgafólki að þagga niður rödd mína og ýta 

mér út á jaðarinn.  

Það er hægt að bregðast við reynslu eins og minni með mörgum mismunandi leiðum. 
Reiði, örvænting, sorg, kvíði, streita, niðurbrot, hatur og jafnvel hugmyndir um hefnd eru allt 

eðlileg viðbrögð og það er vel hægt að skilja að fólk fer mismunandi leiðir í því að takast á við 

slíkt ofbeldi. Eðli málsins samkvæmt er ég alltaf í leit að lausnum á þessu meini. Ég hef sem 
betur fer næstum alltaf haft nægan styrk til þess að reyna að gera það besta úr minni 

lífsreynslu en ég er meðvituð um að það eru ekki allir svo lánsamir.  

Ein sú allra besta ákvörðun sem ég tók fól í sér að leita ávallt leiða til þess að breyta öllu 

því hatri og þeim öfgum sem beinast gegn mér í eitthvað jákvætt og uppbyggjandi í stað reiði 

og haturs sem að mínu mati þýðir sigur fyrir öfgafólkið. Þær tilraunir sem ég hef gert til þess 

að láta áreitið og ofbeldið ekki á mig fá hafa verið misgóðar enda er ekki um einfalt verkefni 

að ræða.  

Árangursríkasta tilraunin er eflaust sá leiðangur sem ég er stödd í núna, sem felur í sér að 

nota neikvæða reynslu mína í uppbyggilegt fræðslu- og forvarnarstarf í þeirri von að næstu 

kynslóðir þurfi ekki að takast á við jafn mikið af öfgum og hatri og ég og mikill fjöldi fólks 
gerir í dag.  
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Til að geta gert það með sem allra bestum hætti þurfti ég að byrja á því að reyna finna 

svörin við öllum þeim stóru spurningum sem brunnu á mér. Af hverju hatar fólk? Hvað veldur 

því að fólk tileinkar sér öfgafullar hugmyndir og skoðanir? Hvers vegna fara 13 ára börn sem 

eru fædd í Evrópu til Sýrlands og deyja þar í stríði með hryðjuverkasamtökum? Hvað fær 

einhvern til þess að ganga til liðs við ný-nasistasamtök af alvöru? Hvað get ég gert til að 

koma í veg fyrir það?  

Til að fá svör við þessum spurningum frá þeim sem hafa mestu þekkinguna og reynsluna 

fór ég af stað í leiðangur sem fól meðal annars í sér þátttöku í fjölda námskeiða og ráðstefna 

með helstu sérfræðingum heims í viðfangsefninu og með vettvangsferðum víða um Evrópu.  

Í þeim leiðangri fékk ég að kynnast afleiðingum ofbeldisfullrar öfgahyggju og hryðjuverka 

í nærmynd. Ég fór meðal annars og kynnti mér hvernig evrópsk samfélög sem hafa orðið fyrir 

hryðjuverkaárásum takast á við afleiðingar þeirra. Ég kynntist einnig jaðarsettustu 

samfélögum Evrópu með því að dvelja í þeim. 

 Jaðarsetningin, útskúfunin, fordæmingin og óréttlætið sem finna má í samfélögum fólks 

svo víða í Evrópu er raunveruleiki sem enginn á að þurfa að búa við og það er erfitt að skilja 
hvernig hægt var að leyfa slíkum veruleika að verða til. Sorgin, eymdin og streitan sem börn 

og ungt fólk upplifir vegna þess að það fær ekki tækifæri til þess að tilheyra samfélaginu sem 

það fæddist í og býr í er átakanleg. Örvænting foreldra sem hafa misst börnin sín í átökum 
með Íslamska ríkinu í Sýrlandi stingur. Það er vel hægt að skilja reiðina og skortinn á lausnum 

sem fólk upplifir í slíkum aðstæðum.  

Þessi leiðangur mun ávallt vera hvatning fyrir mig til þess að halda áfram að reyna að 
gera heiminn að réttlátari og jafnari stað fyrir allt fólk. 

Segja má að svörin við spurningum mínum kristallist í þessari rannsóknarritgerð. Því 

verður ekki neitað að það eru blendnar tilfinningar sem fylgja þeim tímamótum sem felast í 

því að setja punktinn aftan við þetta ferli og hefja það næsta.  

Ég bind vonir við að þessi rannsóknarritgerð verði einungis fyrsta skrefið í átt að auknu 

samtali í íslensku samfélagi um ofbeldisfulla öfgahyggju ungs fólks og mikilvægi þess að 

sporna gegn því að ungt fólk á Íslandi tileinki sér í auknum mæli öfgafullar hugmyndir og 

skoðanir og ofbeldisfulla hegðun og gangi jafnvel til liðs við öfga- eða hryðjuverkasamtök. 

Með aukinni þekkingu og vitund um þær alvarlegu afleiðingar sem ofbeldisfull öfgahyggja 

hefur, jafnt fyrir einstaklinga, hópa fólks og samfélagið í heild sinni, getur fólk ekki lengur 

réttlætt það fyrir sér að loka augunum gagnvart þeirri hættu sem stafar af ofbeldisfullri 

öfgahyggju og uppgangi öfgafullra einstaklinga, hópa og samtaka í íslensku samfélagi. 



 

87 

 Íslenskt samfélag er í þeirri sérstöðu að geta gripið inn í þá þróun sem á sér stað um allan 

heim áður en það verður of seint, áður en togstreitan á milli einstaklinga og ólíkra hópa sem 

búa í íslensku samfélagi eykst og jaðarsetning og útskúfun minnihlutahópa verður meiri. 

Hér og nú er hægt er að grípa til öflugs forvarnarstarfs sem starfsfólk í skipulögðu 

tómstundastarfi eru í lykilaðstöðu til að leiða. Hægt er að hefjast handa áður en ofbeldisfull 

öfgahyggja eykst á meðal ungs fólks og við sem samfélag stöndum frammi fyrir vanda sem 

verður orðinn of stór til að eiga við.  

 

Ef við gerum það mun hatrið ekki sigra! 
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