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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á upplifun og viðhorf gagnkynhneigðra 

karlmanna sem búa yfir þeirri sameiginlegu reynslu að vera þolendur ofbeldis í nánum 

samböndum.   Niðurstöður rannsóknarinnar veita mikilvæga innsýn í  upplifanir þeirra og 

viðbrögð  við ofbeldinu sem þeir eru beittir og hvaða hindrunum þeir mæta þegar þeir 

leita sé aðstoðar. Mikilvægi rannsóknarinnar liggur einnig í því að bætt er í þann litla 

þekkingargrunn sem er til staðar hér á landi um þetta viðfangsefni. Framkvæmd var 

eigindleg viðtalsrannsókn þar sem tekin voru viðtöl við átta karlmenn á miðjum 

fertugsaldri fram á sextugsaldur. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingar um að  

staða karlmanna sem eru þolendur ofbeldis í nánum samböndum sé erfið, þeir tjái sig lítið 

um sín áföll, beri harm sinn í hljóði, en auk þess mæti samfélagið ekki þörfum þeirra fyrir 

aðstoð eða veiti þeim ekki þá áheyrn sem þeir þurfa. Flestir viðmælendur töldu sig hafa 

mætt skilningsleysi, vantrú og úrræðaleysi þeirra aðlila sem þeir leituðu til og töldu að 

mikill munur væri á aðstæðum kynjanna hvað þetta varðar. 

 

 

 

 

 

  

  



4 

 

Abstract 

The aim of this study was to shed light on the experiences and attitudes of heterosexual 

men who have the experience of being victims of intimate partner violence. The results 

of the study provide important insights into their experiences and responses to the 

violence they have been subjected to and what obstacles they encounter when seeking 

help. The importance of the research also lies in adding to the small knowledge base that 

exists in this country on this subject. A qualitative interview study was conducted in which 

eight men were interviewed in their mid-thirties to fifties. The results of the study indicate 

that the situation of men who are victims of violence in close relationships is difficult, they 

express little about their trauma and carry their grief in silence. But in addition, society 

does not meet their needs for help and does not give them the audience they listen to. 

need. Most of the interviewees felt that they had encountered the incomprehension, 

disbelief and helplessness of the parties they approached and believed that there was a 

great difference in the situation of the sexes in those situations. 
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 Formáli 

 Ritgerð þessi  er 30 ECTS-eininga lokaritgerð til MA gráðu hjá Félagsráðgjafardeild Háskóla 

Íslands haustið 2021. Hugmyndin að þessu verki bjó um sig í huga höfundar þegar 

höfundur sótti fyrirlestur hjá Bjarkarhlíð fyrir okkrum árum síðan. Þar var rætt um að lítið 

væri vitað um karlmenn sem þolendur ofbeldis og ákvað höfundur að svara kallinu og 

rannsaka þetta viðfangsefni. Ég þakka viðmælendum mínum sem gáfu sér tíma og  að 

deila reynslu sinni með mér og gáfu mér færi á að skyggnast inn í líf þeirra og upplifanir. 

Án þeirra hefði þessi rannsókn aldrei orðið að veruleika. Ég vil þakka leiðbeinanda mínum 

Freydísi Jónu Freysteinsdóttur fyrir gagnlegar ábendingar og hlýlegt viðmót.       

 Ég vil einnig þakka Árna Guðmundsyni og Kristjáni Sigurðsyni fyrir uppbyggilega 

gagnrýni og aðstoð við yfirlestur. Ég vil einnig þakka dætrum mínum tveimur Veru Rún og 

Elenóru Rún fyrir þolinmæðina sem þær sýndu mér og að hafa verið duglegar að fara að 

sofa á kvöldin svo pabbi þeirra gæti lært. Ég vona að þessi ritgerð opni augu samfélagins 

fyrir þeirri staðreynd að karlmenn eru líka beittir ofbeldi og verði mikilvægt framlag í að 

aðstoða þennan hóp. 
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1  Inngangur 

Ofbeldi í nánum samböndum er mikið samfélagsmein. Það getur haft slæmar afleiðingar 

á einstaklinga sem eru þolendur þess, andlega og líkamlega. Auk þess fjölskyldur og  börn 

sem verða vitni að því. Einnig á samfélagið í heild sinni. Það sem gerir ofbeldi í nánum 

samböndum svo alvarlegt er hversu falið það er,  oftast á það sér stað innan veggja 

heimilisins og fáir eru til frásagnar um hvað þar fór fram og oft stendur orð á móti orði. 

Ofbeldi gegn konum, þar sem karlmenn eru gerendur hefur verið mikið í umræðunni 

undanfarið og er ekki vanþörf á því. En það er staðreynd að ofbeldi þar sem 

gagnkynhneigðir karlmenn eru þolendur og konur gerendur þekkist einnig.     

 Höfundur vill hins vegar vekja athygli á því að með þessari ritgerð er ekki verið að 

varpa skugga á konur sem þolendur, heldur einungis að beina kastljósinu að þessu tiltekna 

málefni.  Mun minna er vitað um aðstæður karlmanna sem eru þolendur, tíðni þess 

ofbeldis sem þeir verða fyrir og afleiðingar þess á þá. Ástæður þess af hverju minna er 

vitað um þennan hóp er meðal annars viðfangsefni þessarar ritgerðar.    

 Til þess að varpa ljósi á viðfangsefnið framkvæmdi höfundur eigindlega rannsókn, 

tók viðtöl við átta gagnkynhneigða karlmenn sem voru þolendur ofbeldis í nánum 

samböndum. Settar voru fram rannsóknarspurningar og  Þeim  svarað út frá þeim gögnum 

sem var aflað í formi viðtala.  Þau voru afrituð og þemagreind.  Verður fjallað um þau 

þemu sem komu fram og vitnað í viðtölin til þess að fá betri innsýn í reynsluheim 

karlmannanna. Einnig verður fjallað um siðferðileg álitamál sem komu upp við gerð 

rannsóknarinnar, veikleika og styrkleika hennar, framkvæmd hennar og þáttakendum 

rannsóknarinnar gerð skil. Í umræðukafla verður svo framvindu rannsóknarinnar lýst og 

rannsóknarspurningum svarað.  Viðtölin við karlmennina gefa viðfangsefninu meiri dýpt 

og gefa dýrmæta innsýn inn í reynslu, upplifanir og hugsanir gagnkynhneigðra karlmanna 

sem eru þolendur ofbeldis í nánum samböndum. Hvort þeir leiti sér aðstoðar, til hverra 

og hvaða hindrunum þeir mæti þegar þeir leiti sér aðstoðar. Höfundur vonast eftir því að 

með þessari rannsókn muni augu samfélagsins opnast fyrir þeirri staðreynd að karlmenn 

eru einnig þolendur ofbeldis í nánum samböndum,  hún verði hvatning fyrir karlmenn til 

þess að stíga fram, leiti sér aðstoðar og tjái sig. Auk þess að samfélagið viðurkenni þessa 
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staðreynd og sjái um að bjóða fram og kynna þau úrræði sem karlmönnum standa til boða, 

skapi aðstæður til þess að veita þessum karlmönnum áheyrn og viðeigandi aðstoð.  
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2 Fræðilegur hluti  

Ofbeldi í nánum samböndum er alþjóðlegt þjóðfélagsmein sem hefur alvarlegar 

afleiðingar fyrir þá sem verða fyrir því, með skerðingu á lífsgæðum og möguleikum í lífinu. 

Ofbeldi í nánum samböndum setur  mark sitt á samfélagið í heild sinni. Hins vegar er það 

eitt af þeim samfélagmeinum sem hægt er að draga úr tíðni á með markvissum aðgerðum 

og  þar með afleiðingum fyrir þolendur (Ingólfur V. Gíslason. 2008).    

 Í eftirfarandi kafla verður fjallað um ofbeldi, skilgreingar á því, ofbeldi í í nánum 

samböndum, tegundir og birtingarmyndir ofbeldis og afleiðingum fyrir þolendur. Auk 

þess verður fjallað um kenningar sem við getum notað til þess að leita svara við því af 

hverju fólk beitir ofbeldi í nánum samböndum og hverjir séu útsettir fyrir því að vera 

þolendur ofbeldis. Þar að auki verður fjallað um þau úrræði sem bjóðast karlkyns 

þolendum ofbeldis hér á Íslandi.  

2.1 Ofbeldi 

Ofbeldi í ýmsum birtingarmyndum hefur fylgt mannkyninu frá örófi alda. Hugmyndir okkar 

um hvaða hegðun einstaklinga gagnvart öðrum teljist til ofbeldis eru oftar en ekki  

menningarbundnar.  Almenningur, fræðimenn og fagfólk eru oft ekki á sama máli um það 

hvaða hegðun teljist til ofbeldis eða til dæmis refsinga í uppeldisskyni (Jónína Einarsdóttir 

o.fl., 2004). Alþjóðaheilbrigðisstofunin (World health organization) hefur vakið athygli á 

að ofbeldi er vaxandi vandamál um allan heim. Hefur Alþjóðaheilbrigðisstofunin skorað á 

aðildarlönd sín að beina athygli sinni í auknum mæli að þolendum ofbeldis og þeim 

alvarlegu afleiðingum sem ofbeldi hefur á þolendur, þá annars vegar skammtíma 

afleiðingar og hins vegar langtíma afleiðingar (Dahlberg o.fl., 2002; World Health 

Organization 2011).          

 En það sem gerir baráttuna gegn ofbeldi svona erfiða er hversu dulið það getur 

verið, sérstaklega ofbeldi í nánum samböndum. Tölulegar niðurstöður rannsókna eru oft 

breytilegar vegna þess að þær eru háðar þeim rannsóknaraðferðum sem notaðar eru 

hverju sinni, skráningu upplýsinga og þeim skilgreiningum sem heilbrigðisyfirvöld og 

stofnanir í hverju landi styðjast við. Erfiðlega hefur gengið að skilgreina hugtakið ofbeldi á 

nákvæman hátt. Hafa fræðimenn ólíkar skoðanir á hvaða hegðun teljist til ofbeldis og 

hvað ekki. Þó eru flestir fræðimenn sammála um hvert markmiðið með beitingu ofbeldis 
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er. Með beitingu ofbeldis er markmiðið að ná valdi yfir öðrum einstaklingi (Jónína 

Einarsdóttir o.fl., 2004). Þess má þó geta að  þekking og skilningur okkar á ofbeldi og 

afleiðingum þess hefur verið að aukast, en þó er mikið verk að vinna í rannsóknum á 

hvernig ákveðnir hópar innan samfélagsins eru útsettir fyrir ofbeldi, og afleiðingum þess 

(Basile  o.fl., 2011). 

    Alþjóða heilbrigðisstofnunin skilgreinir ofbeldi  sem hótun eða beiting  líkamlegs 

afls. Miklar líkur eru á að afleiðingar þess séu áverkar, sálrænn skaði, vanþroski, skert 

lífsgæði eða í versta falli dauði. Alþjóða heilbrigðisstofnunin flokkar beitingu ofbeldis 

þannig í þrennt. Í fyrsta lagi, sjálfskaði, þar sem gerandinn beitir sjálfan sig ofbeldi. Hér 

getur verið um að ræða sjálfskaðandi hegðun eða sjálfsmorð. Í öðru lagi, ofbeldi á milli 

einstaklinga, geranda og þolanda. Hér er til dæmis um að ræða ofbeldi í nánum 

samböndum, ofbeldi gegn öldruðum og líkamsárásir. Ofbeldi á milli einstaklinga getur 

verið á milli skyldmenna, vina og kunningja, eða á milli ókunnugra. Í þriðja lagi er það 

ofbeldi þar sem gerendur eru hópur af fólki sem ræðst gegn öðrum hópum af fólki, 

minnihlutahópum jafnvel heilum samfélögum. Getur ofbeldi þá verið félagslegt, pólitískt 

eða efnahagslegt (Violence prevention alliance, 2021).  

 

2.2 Ofbeldi í nánum samböndum 

Skilgreiningin á ofbeldi í nánum samböndum er ofbeldi sem einstaklingur verður fyrir af 

hendi maka.   Gerandi og þolandi þurfa  ekki að vera í sambúð eða gift hvort öðru til þess 

að hægt sé að flokka ofbeldið sem ofbeldi í nánum samböndum.  Þessi tegund ofbeldis 

hefur sérstöðu sem felst í því að gerandi og þolandi tengjast nánum tilfinningaböndum og 

eru í einhverskonar parsambandi. Það veldur því að ofbeldið verður enn sársaukafyllra, og 

auk þess sem þolandi getur átt erfitt með að halda sig fjarri eða slíta tengslum við geranda. 

Tæplega 60 prósent ofbeldis í nánum samböndum er talið vera tvístefnu (e. bi directonal), 

það er  rifrildi eða árekstrar á milli maka sem eiga sér stað í mörgum samböndum (e. 

common couple violence). En  42 prósent er talið vera einstefnu ofbeldi (e. uni directional) 

þar sem gerandi beitir þolanda ofbeldi, sem hefur mun alvarlegri afleiðingar fyrir þolendur 

(Brogden og Nijhar, 2005; Hamel, 2012). Í þessari ritgerð er viðfangsefnið einstefnu 

ofbeldi, þar sem annar aðilinn er gerandi og hinn þolandi.     
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 Ofbeldi í nánum samböndum hefur verið skilgreint sem kynbundið ofbeldi, sem 

merkir að þolandi verður fyrir ofbeldi vegna kynferðis síns, eða þegar mikill meirihluti 

þolanda er af sama kyni (Kvennaathvarfið, e.d). Það getur reynst þolanda erfitt að koma 

sér út úr ofbeldissambandi og í flestum tilfellum þarf þolandi utanaðkomandi stuðning til 

þess. Það getur reynst utanaðkomandi erfitt að sjá einkenni ofbeldissambanda vegna þess 

að þau hefjast yfirleitt á svipaðan hátt og flest önnur sambönd. Báðir aðillar sýna hvorum 

öðrum ást og umhyggju og margir mánuðir, jafnvel ár geta liðið þar til gerandi beitir 

þolanda líkamlegu ofbeldi. En fyrir þann tíma hefur þolandi þurft að þola andlegt ofbeldi 

og hefur jafnvel ekki áttað sig á því að verið sé að beita hann andlegu ofbeldi, samkvæmt 

rannsóknum. Hætt er við því að ofbeldið færist á annað og alvarlegra stig þegar líður á 

sambandið (Ingólfur V. Gíslason, 2008).      

 Ofbeldið getur hafa varað í langan tíma og haft alvarleg áhrif á heilsu þolanda, 

bæði á líkamlega heilsu og á geðheilsu þolanda. Börn foreldra sem eru í ofbeldisambandi 

geta upplifað mikla vanlíðan og getur upplifun þeirra af ofbeldi foreldra eða forsjáraðila 

þeirra haft djúp, langvarandi áhrif á geðheilsu þeirra (Landspítali, 2013).   

  Það voru kvennahreyfingar á 20. öldinni sem vöktu fyrst athygli á þessari 

meinsemd í samfélaginu. Þessi stöðuga barátta kvennahreyfinganna varð til þess að 

fræðasamfélagið tók upp umræðuna um stöðu kynjanna innan samfélagsins, muninn á 

réttindum kynjanna eins og hann var þá, möguleikum í lífinu og ólíkum skyldum kynjanna. 

Lögð var áhersla á að nauðsynlegt væri að auka jafnrétti kynjanna innan samfélagsins 

vegna þess að annars væri erfitt  að takast á við þetta samfélagsmein (Ingólfur V. Gíslason, 

2008).   

2.2.1 Rannsóknir á ofbeldi í nánum samböndum 

Til þess að átta okkur á alvarleika ofbeldis í nánum  samböndum á einstaklinga og á 

samfélagið í heild er vert að líta fyrst til kvenna sem þolenda, en það hefur verið rannsakað 

mun meira en viðfangsefni ritgerðarinnar, karlmenn sem þolendur ofbeldis í nánum 

samböndum. Almenn þekking á því er því mun meiri.      

 Rannsóknir sem gerðar hafa verið í 48 löndum sýna fram á að á heimsvísu verða  

10 prósent til 69 prósent kvenna fyrir ofbeldi í nánu sambandi einhvern tíman  á lífsleiðinni 

(Dahlberg, 2002).  Niðurstöður nýlegrar umfangsmikillar rannsóknar á vegum World 

Health Organization (2018) þar sem gögnum frá öllum heimsálfum var safnað saman frá 
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árunum 2000 til 2018 gefa til kynna að um það bil 26 prósent kvenna, 15 ára og eldri hafa 

að minnsta kosti einu sinni á ævinni verið þolendur líkamlegs eða kynferðislegs ofbeldis í 

nánum samböndum og 10 prósent á síðustu 12 mánuðunum. Einnig um það bil 27 prósent 

kvenna hafa verið þolendur líkamlegs eða kynferðislegs ofbeldis  á aldursbilinu 15 til 49 

ára og þar af  13 prósent á síðustu 12 mánuðum. Það sem rannsóknin leiddi einnig í ljós 

að ofbeldi gagnvart konum í nánum samböndum byrjar snemma, en á aldursbilinu 15 til 

19 ára hafa um það bil 24 prósent kvenna orðið fyrir líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi 

í nánum samböndum. Sé litið til heimshluta þá var tíðni ofbeldis í nánum samböndum 

lægst í Suður Evrópu á aldursbilinu 15 til 49 ára, eða 16 prósent einu sinni á ævinni og 4 

prósent síðastliðna 12 mánuði, í Norður Evrópu var þetta hlutfall 23 prósent á ævinni og 

5 prósent síðastliðna 12 mánuði. Hæðsta hlutfallið var í Eyjaálfu en þar var hlutfallið 51 

prósent að minnsta kosti einu sinni á ævinni á  aldursbilinu 15 til 49 ára og 30 prósent 

síðastliðna 12 mánuði. 

Menning hefur einnig áhrif á tíðni ofbeldis, en niðurstöður annarrar  fjölþjóðlegrar 

rannsóknar á vegum World Health Organization sýndu fram á að tíðni ofbeldis gagnvart 

konum er mjög breytileg eftir löndum og búsetu. Til dæmis sögðust 15,4 prósent kvenna 

sem bjuggu í borgum í Japan einhvern tíman  á ævinni hafa verið þolendur ofbeldis í nánu 

sambandi, samanborið við 69 prósent kvenna sem bjuggu í dreifbýli og sveitum Perú 

(World Health Organization, 2011).  Í löndum þar sem mikil fátækt ríkir, eða stríð geysa 

er ofbeldi í nánum samböndum sérstaklega alvarlegt. Til þess að sýna fram á það má bera 

saman tölur frá Bandaríkjunum þar sem innan við 3 prósent kvenna höfðu verið þolendur 

ofbeldis í nánu sambandi síðastliðna tólf mánuði, á meðan á sama tímabili höfðu 27 

prósent kvenna í Nígaragúa og 37 prósent  kvenna í Palestínu verið beittar ofbeldi. Það 

hefur verið talið að  konur séu í miklum meirihluta þolendur ofbeldis í náum samböndum 

og samkvæmt samantekt Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (World Health Organization) 

hafa á milli 10 og 50 prósent allra kvenna í heiminum verið beittar ofbeldi af hendi 

karlkyns maka einhvern tímann á ævinni. Árið 1998 var dánarorsök kvenna sem höfðu 

verið beittar ofbeldi af hálfu nákomins aðila í tíunda sæti yfir dánarorsakir kvenna á 

aldrinum 15 til 44 ára í heiminum. Ofbeldi gegn konum er samfélagslegur raunveruleiki 

og á sér langa sögu. Ef við lítum til Íslands þá hafa um það bil 20 prósent kvenna verið 

beittar ofbeldi í nánu sambandi einhvern tíman á ævinni, samanborið við 18 prósent í 
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Noregi og 21 prósent í Hollandi og  Sviss (Ingólfur V. Gíslason, 2008; World Health 

Organization, 2002).          

  

2.2.2 Rannsóknir á karlmönnum sem þolendum 

Margt bendir  til þess að ofbeldi í nánum samböndum þar sem konur eru gerendur og 

karlmenn þolendur sé algengara en raun ber vitni. Því til stuðnings má benda á skýrslu 

sem kom út í Bandarríkjunum árið 2011, National Intimate Partner and Sexual Violence 

Survey (NISVS).  Í þeirri rannsókn sem var mjög umfangsmikil voru tekin  18,049 viðtöl við 

þar af 9,970 konur og  8,079 karlmenn í Bandarríkjunum. Þáttakendur voru valdir af 

handahófi, hringt í þá og þeir beðnir um að svara spurningalista. Helstu niðurstöður voru 

á þá leið að helmingur kvenna í Bandarríkjunum eða um það bil 48.4 prósent hefur 

upplifað alvarlegt andlegt ofbeldi (e. psychological aggression) í nánu sambandi en  

hlutfallið þegar karlmaður er þolandi alvarlegs andlegs ofbeldis eða örlítið hærra eða 48,8 

prósent.   Einnig kom í ljós að 25.7 prósent karlmanna hafði verið sleginn utanundir, ýtt 

eða hrint  í nánu sambandi og um það bil 4.5 prósent  hafði uppifað þessa tegund ofbeldis 

síðastliðna 12 mánuði. Um það bil 14 prósent karlmanna hafði upplifað alvarlegt líkamlegt 

ofbeldi í nánu sambandi að minnsta kosti einu sinni á ævinni. Þar af 2 prósent síðastliðna 

12 mánuði.  Einnig kom í ljós að  9.4 prósent karlmanna hafði verið kýldur með hnefa eða 

laminn með einhverju hörðu af geranda í nánu sambandi (Basile o.fl., 2011).   

Í rannsókn  Malik og félaga (2019) sem var framkvæmd á Indlandi, fóru  þúsund 

giftir karlmenn á aldrinum 21 til 49 ára í viðtal og svöruðu spurningalista. Helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar voru á þá leið að  52,4 prósent mannanna höfðu orðið fyrir 

ofbeldi í nánu sambandi af hálfu maka að minnsta kosti einu sinni á ævinni og 10,5 prósent 

á síðustu 12 mánuðum. Algengasta birtingarmynd ofbeldisins var andleg eða 51,6 

prósent. Næst á eftir var líkamlegt ofbeldi, í 6 prósent tilvika. Í 10 prósent tilvika líkamlegs 

ofbeldis voru afleiðingarnar alvarlegar. Almennt er talið að karlmenn tilkynni ekki og leiti 

sér ekki hjálpar gegn ofbeldinu sem þeir hafa verið beittir af kvenkyns maka sínum. Ein 

rannsókn sýndi að þegar konur beita líkamlegu ofbeldi notist þær frekar við áhöld eða 

ýmsa hluti til þess að valda líkamlegum skaða. Karlmenn noti hins vegar líkamsburði 

(Ceelen, 2013).   
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Catalano (2007) bendir á  að fáar rannsóknir hafi verið gerðar á karlmönnum sem 

þolendum ofbeldis í nánum samböndum og því erfitt að segja til um tíðni þess. Hins vegar, 

var birt í tímaritinu Partner abuse og var um að ræða niðurstöður umfangsmikillar  

rannsóknar sem sem stóð í þrjú ár. Ber hún nafnið partner abuse state of knowledge 

(PASK). Í henni tóku þátt 42 fræðimenn úr 20 háskólum og rannsóknarsetrum í 

Bandarríkjunum, Kanada og Bretlandi. Þeir fóru yfir gagnabanka af 1700 ritrýndum 

fræðigreinum um ofbeldi í nánum samböndum. Markmið rannsóknarinnar var að taka 

saman fræðigreinar og rannsóknir um ofbeldi í nánum samböndum til þess að auka 

þekkingu og fræðslu  á þessu viðfangsefni. Einnig að betrumbæta aðgerðir stofnanna 

innan samfélaga til þess að bæta  viðbrögð og þróa meðferð handa gerendum og 

þolendum ofbeldis í náum samböndum (Hamel, 2012).   

 Niðurstöður þessarar umfangsmiklu rannsóknar voru á þá vegu að í öllum 

tegundum ofbeldis, nema er varðar kynferðislegt ofbeldi var hlutfall gerenda  svipað hjá 

báðum kynjum, hvort sem var um að ræða andlegt eða líkamlegt ofbeldi.  Einnig kom í 

ljós að 23 prósent kvenna og 19,3 prósent karla höfðu verið þolendur ofbeldis í nánum 

samböndum að minnsta kosti einu sinni á ævinni.  Þar að auki kom í ljós að konur voru 

oftar gerendur í ofbeldi í nánum samböndum, eða í 28,3 prósent tilfella á móti 21,6 

prósent tilfella þegar karlmenn áttu í hlut (Hamel, 2012).  

  

2.2.3 Ástæður ofbeldis í nánum samböndum 

Ástæður þess að karlmenn og konur beittu gagnkynhneigða maka sína ofbeldi voru af 

svipuðum toga,  Algengustu ástæðurnar voru hefndaraðgerðir vegna andlegs sársauka 

sem maki þeirra olli þeim. Einnig gat verið um að ræða afleiðingu streitu og afbrýðisemi. 

Auk þess beittu gerendur af báðum kynjum maka sína ofbeldi ef þeir komu ekki 

tilfinningum sínum í orð, vegna erfiðra samskipta í sambandinu, eða til þess að ná athygli 

maka (Hamel, 2012).  

Niðurstöður PASK rannsóknarinnar gáfu einnig til kynna að konur sæktu jafn mikið 

í að stjórna og ná yfirráðum yfir þolendum og karlmenn. Einnig að  konur beittu karlkyns 

maka sinn andlegu ofbeldi til þess að hafa stjórnina í sambandinu eða á maka  sínum oftar 

en karlmenn beittu kvenkyns maka sinn af sömu ástæðu. Konur voru einnig líklegri til þess 
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að beita maka sinn líkamlegu ofbeldi þegar markmiðið var einnig að hafa stjórnina í 

sambandinu, eða á makanum.   Hins vegar var lítill munur á milli kynja hvað það varðar. 

Einnig kom fram í rannsókninni að konur væru líklegri til að beita maka sinn ofbeldi vegna 

reiði heldur en karlmenn (Hamel, 2012).   

        

2.3  Tegundir ofbeldis 

Í eftirfarandi kafla verður fjallað um tegundir ofbeldis. Höfundur telur til fjórar tegundir í 

þessari ritgerð og eru þær eftirfarandi; andlegt ofbeldi,  líkamlegt ofbeldi, kynferðislegt 

ofbeldi og stafrænt ofbeldi sem er nýjasta tegund ofbeldis og gengur í rauninni þvert á 

tvær tegundir ofbeldis, andlegt og kynferðislegt. Undir andlega ofbeldið falla einnig 

tálmun, villuljós og fjárhagslegt ofbeldi. 

2.3.1 Andlegt ofbeldi 

Andlegt ofbeldi er beitt af geranda til þess að brjóta niður sjálfsmynd og sjálfsvirðingu 

þolanda. Andlegt ofbeldi getur verið margs konar og ekki er um að ræða rifrildi, 

ósamkomulag eða skoðanaskipti sem eiga sér stað í flestum samböndum.  Það er hægt 

að skilgreina ofbeldi á tvo vegu, annars vegar   sækjandi (e. expressive) en þá er því beitt 

til þess að ráðast að þolanda að tilefnislausu eða sem svari við ögrun eða áreiti. Dæmi 

um sækjandi andlegt ofbeldi er þegar þolandi er  uppnefndur, til dæmis feitur, ljótur, 

geðveikur eða  vitlaus, en karlmenn voru þolendur þess í náum samböndum í 51,6 

prósent tilfella. Karlkyns þolanda var til dæmis sagt að hann væri glataður (e. loser), 

misheppnaður og ekki nógu góður.  Að vera uppnefndur, til dæmis feitur, ljótur í 42,4 

prósent tilfella. Í um það bil 39,4 prósent tilfella var karlkyns þolandi niðurlægður, 

móðgaður eða gerandi hló að honum. Einnig upplifðu rúmlega 40 prósent 

gagnkynhneigðra karlmanna að sjá geranda sýna reiði á þann máta að þolanda stafaði 

ógn að geranda (Basile o.fl., 2011).  

 Hins vegar er  þvingandi (e. coercive) andlegt ofbeldi en þá beitir gerandi miklu 

eftirliti, ógnunum eða hótunum. Tíðni þvingandi andlegs ofbeldis er hærri en sækjandi 

andlegs ofbeldis (Hamel, 2012). Dæmi um þvingandi andlegt ofbeldi til dæmis  þegar   

gerandi krefst  þess að vita hvar þolandi væri staðsettur   eða fylgist í sífellu  með honum, 

Það var í 63,1 prósent tilfella af þeim karlmönnum sem höfðu upplifað andlegt ofbeldi í 
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nánum samböndum (Basile o.fl., 2011).       

 Birtingarmyndir andlegs ofbeldis eru margar, nokkrar  verða nefndar hér að neðan 

og er þetta alls ekki tæmandi listi. Birtingarmyndirnar  geta meðal annars verið 1) Þegar 

gerandi  uppnefnir  þolanda, gerir lítið úr honum, 2) Gerandi öskrar á og niðurlægir 

þolanda viljandi fyrir framan aðra  3) Ofsóknir, ógnanir og  hótanir af hálfu geranda  4) 

yfirþyrmandi eftirlit meðal annars á samfélagsmiðlum, endurteknar skilaboðasendingar, 

notast við samfélagsmiðla eða síma til að stjórna þolanda, ógna honum eða niðurlægja.  

5)  Þegar gerandi kemur í veg fyrir  að þolandi hitti eða tali við vini sína eða 

fjölskyldumeðlimi og einangrar hann þannig félagslega. 6) Þegar gerandi gagnrýnir 

þolanda á óviðeigandi hátt til dæmis með því að skipa  honum hvernig hann  á að klæðast 

eða hvernig hann eigi að hegða  sér.  7) Þegar gerandi eyðileggur eigur þolanda í 

bræðiskasti.  8) Gerandi notar hegðun þolanda sem afsökun til þess að  réttlæta ofbeldi 

eða sýna af sér óheilbrigða hegðun. 9) Gerandi sakar þolanda um framhjáhald og fyllist 

afbrýðisemi yfir samskiptum hans við annað fólk, ofsækir þolanda eða hótar að fremja 

sjálfsvíg til að koma í veg fyrir að þolandi slíti sambandinu við geranda. 10) Gerandi hótar 

að skaða þolanda, gæludýr eða fólk sem þolanda er annt um. 11)  Gerandi hótar  að 

opinbera einkamál þolanda, svo sem varðandi kynhneigð hans, heimilisaðstæður eða að 

dreifa sögum um þolanda (Sjúkást, 2021). Auk þess þá getur gerandi beitt villuljósi (e. 

gaslighting) og fengið þolanda til að efast um upplifanir sínar, túlkanir og útskýringar og 

látið þolanda efast um andlega heilsu sína (Huizen, 2020). Ítarlegar verður fjallað um 

hugtakið villuljós síðar í fræðilega kafla ritgerðarinnarinnar. 

Auk þess má nefna þegar gerandi situr um þolanda og gerist eltihrellir (e. stalking). 

En í rannsóknum kemur fram að á bilinu 4.1 prósent til 8 prósent kvenna og 0.5 prósent 

til 2 prósent karlmanna hafa upplifað að vera áreitt af eltihrelli að minnsta kosti einu sinni 

á ævinni. Um það bil þriðjungur eltihrella eru í nánu sambandi við þolanda og flokkast það 

þá sem ofbeldi í nánum samböndum (Hamel, 2012).  Algengasta tegund eftirlits sem 

eltihrellar í nánum samböndum  beittu voru óvænt eða óumbeðin símtöl eða 

skilaboðasendingar, um það  bil 83,7 prósent.  Þegar eltihrellir mætti óumbeðinn eða 

gegn vilja þolanda  á vinnustað, skóla eða heimili þolanda sem var í 52,1 prósent tilfella  

(Basile o.fl., 2011).        
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2.3.2 Fjárhagslegt ofbeldi:  

 Fjárhagslegt ofbeldi er í raun efnahagsleg stjórnun geranda á þolanda. Dæmi um 

fjárhagslegt ofbeldi er þegar gerandi bannar þolanda að afla sér tekna, eða grefur undan 

möguleikum þolanda til dæmis á vinnumarkaði eða í námi. Þegar gerandi skammtar 

þolanda fjármuni á ósanngjarnann hátt og krefst útskýringa á þeim fjármunum sem 

þolandi eyðir er það dæmi um fjárhagslegt ofbeldi. Þegar gerandi stundar fjárhættuspil 

sem hefur neikvæð áhrif á fjárhag heimilisins, til dæmis að reikningar eru ekki borgaðir er 

um þessa gerð ofbeldis að ræða. Þegar sameiginlegar skuldir eða skuldir geranda eru 

skráðar á þolanda til þess að gerandi geti hótað því að hann sitji uppi með skuldirnar kjósi 

þolandi að slíta sambandinu, er einnig um fjárhagslegt ofbeldi að ræða. Auk þess ef 

gerandi leynir uppplýsinum um fjárhagsstöðu fyrir hinum makanum eða eyðir 

sameiginlegum sjóðum án þess að ráðfæra sig við makann eða láta  hann vita er um 

efnahagslegt ofbeldi að ræða. Sú eyðsla gæti verið í óþarfa, eins og í áfengi, fjárhættuspil 

eða eigin áhugamál geranda. Afleiðingar fjárhagslegs ofbeldis geta verið að þolandi 

einangrast, upplifir að hann tapi sjálfstæði sínu og  að  hann geti ekki yfirgefið geranda þar 

sem hann er orðinn háður honum fjárhagslega (Ingólfur V. Gíslason, 2008: 

Kvennaathvarfið, e.d).  

2.3.3  Tálmun  

Tálmun er skilgreind sem lokastig foreldraútilokunar (e. parental alienation) þar sem 

foreldri takmarkar umgengni barns við hitt foreldrið með þekktum og skilgreindum 

aðferðum til þess að eyðileggja samband barns við hitt foreldri þess. Að útiloka annað 

foreldrið úr lífi barnsins má líta á sem birtingarmynd ofbeldis í nánum samböndum 

gagnvart þolendum. Foreldrið er útilokað frá börnum sínum og barnið er um leið útilokað 

frá öðru foreldri sínu. Slíkt getur haft slæm áhrif á hitt foreldrið en einnig á barnið, auk 

þess sem tálmun  er brot á réttindum barnsins til samveru við foreldra sína  og  brot á rétti 

barna til þess að vera í persónlegum tengslum við báða foreldra sína (Dögg Pálsdóttir 

o.fl.,1999; Félag um foreldrajafnrétti, 2019). Barn á rétt á forsjá annars eða beggja foreldra 

sinna samkvæmt lögum en orðið forsjá vísar til ummönnunnar og verndarþátt foreldra 

gagnvart börnum sínum, hvort sem þau eru í sambúð eða ekki. Dæmi um tálmun getur 

verið þegar annað foreldri ákveður að fara með barn þeirra erlendis án samþykkis hins 
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foreldrisins. Getur það talist ólögmætt brottnám. ( Stjórnarráð Íslands, e.d; Sýslumenn, 

2013).      

Clawar og félagar (1991) voru fyrstu fræðimennirnir  sem notuðu hugtakið 

heilaforritun og heilaþvott í samhengi við útilokunaraðferðir. Harman o.fl., (2018) hafa 

fært rök fyrir því að tálmun flokkist sem  andlegt ofbeldi í nánum samböndum, þar sem 

barnið er  misnotað andlega til þess að loka á samskipti við annað foreldrið.  Gerandi beitir 

aðferðum sem  leiða til þess að barnið fer að ástæðulausu að óttast  þolanda,   jafnvel  að 

hafa fjarsamskipti við hann. Einnig hefur tálmun á umgengni slæmar afleiðingar á 

geðheilsu og andlega líðan þolanda. Stewart o.fl., (2017) benda ennfremur á að 

rannsóknir  sýni  að þolendur tálmunar, bæði foreldri og barn geta þróað með sér 

þunglyndi, áfallastreituröskun, kvíða auk fleiri einkenna    þegar foreldraútilokun er beitt. 

 Embætti Sýslumanns á höfuðborgarsvæðinu (2017) skilgreinir að tálmun á 

umgengni við barn sé  brot umsjónaraðila gagnvart barni sbr. 98. gr. barnaverndarlaga nr. 

80/2002. Í  þerri grein er ritað  að umsjónaraðilar sem misþyrma, vanrækja andlega eða 

líkamlega barn sitt þannig að lífi eða heilsu þess sé hætta búin skuli sæta  fangelsisrefsingu 

í allt að fimm ár.  

2.3.4 Villuljós (gaslighting) 

Villuljós (e. gaslighting) er hugtak yfir sálrænt ofbeldi sem gengur lengra en venjulegt 

andlegt ofbeldi. Reynt hefur verið að þýða “gaslighting” yfir á íslensku og hafa orðin 

villuljós, gaslýsing eða gösun verið notuð yfir þetta hugtak. Í þessari ritgerð verður villuljós 

notað fyrir þetta hugtak. Ástæða þess að gerendur beita þolendur villuljósi er sú að þeir 

vilja ná stjórn á þolendum. Þetta er lærð hegðun sem gerendur læra með því að fylgjast 

með öðru fólki. Þeir telja sig hafa rétt á því að stjórna öðrum einstaklingum, telja sig yfir 

aðra hafna og að tilfinningar og líðan þeirra sjálfra skipti mestu máli. Sumir einstaklingar 

sem beita ofbeldi þjást af persónuleikaröskunum á borð við sjálfmiðaðan persónuleika (e. 

narsissitic personality disorder). Þótt flest okkar hafi sjálfmiðaðar tilhneigingar þá er 

engan veginn hægt að skilgreina það sem persónuleikaröskun. Þeir sem hafa 

sjálfsmiðaðan persónuleika  eru í stöðugri þörf fyrir athygli og aðdáun, trúa því að þeir séu 

sérstakir og hafi hæfileika umfram aðra eintaklinga og skortir samkennd (Huizen, 2020).

 Gerandi sem beitir þolanda villuljósi reynir að að láta hann efast um geðheilsu sína, 

skynjun og upplifun á raunveruleikanum eða minningum sem þolandi geymir um ákveðna 
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atburði. Þolendur verða ruglaðir, kvíðnir og hætta að geta treyst á sitt eigið hyggjuvit eða 

vitsmuni. Það geta allir lent í því að verða þolendur villuljóss. Algengast er þó að fólk verði 

þolendur  villuljóss í samböndum og í samskiptum þar sem valdaójafnvægi ríkir, til dæmis 

á vinnustöðum milli yfirmanna og  undirmanna (Huizen, 2020). Hugtakið villuljós kom 

fyrst fram í leikriti árið 1938. Hét leikritið  Gaslight  sem varð svo gert að kvikmynd árið 

1944. Þar sannfærir maður eiginkonu sína um að hún sé haldin geðsjúkdómi með því að 

draga úr birtunni í gaslömpunum á heimili þeirra og segja henni að hún sé haldin 

ofskynjunum. Villuljós getur byrjað frekar sakleysislega í fyrstu, en er líklegt til að aukast 

með tímanum, sem gerir þolendum þess oft erfitt með  að greina það  (Huizen, 2020). 

 Hægt er að flokka villuljós í sex aðferðir sem gerendur nota til þess að brjóta 

þolanda markvisst niður.  Í fyrsta lagi er að að láta þolanda efast um minningar sínar (e. 

countering). Gerandi getur þá til dæmis sagt: 1) ,,þú manst hlutina aldrei nákvæmlega”, 

“ertu alveg viss um að þetta hafi verið svona?“eða ,,þú hefur lélegt minni”. 2) Þegar 

gerandi forðast að taka þátt í samræðum (e. withholding). Gerandi þykist þá ekki skilja 

það sem þolandi segir við hann til þess að forðast að komið sé upp um hann eða að þurfa 

ekki að bera ábyrgð á einhverju. Dæmi um þetta er “ég veit ekki hvað þú ert að tala um” 

eða “ nú ertu bara að reyna að rugla mig í ríminu”. 3) Þegar gerandi gerir lítið úr eða 

hundsar tilfinningar þolanda (e. trivializing). Gerandi ásakar þá þolanda um að vera of 

viðkvæman, tilfinningaríkan og bregðast of mikið við ef hann hefur réttmætar áhyggjur af 

einhverju. 4) Afneitun (e. denial). Þá þykist gerandi gleyma atburðum eða atburðarás. 

Hann neitar einnig að hafa sagt eða gert eitthvað, eða sakar þolanda um að skálda, eða 

ýkja upp atburði. 5) Þegar gerandi nær að breyta framvindu umræðu frá viðfangsefninu 

og yfir í trúverðugleika þolandans í staðinn. Gerandi gæti þá til dæmis sagt ,,þetta er nú 

enn ein galna hugmyndin sem þú fékkst frá þessum vinum þínum”. 6) Þegar gerandi notar 

stereótýpur um kyn þolanda, kynþátt, þjóðerni eða annað í því augnamiði að stjórna þeim. 

Til dæmis gæti kona sagt við karlmann að hann sé móðursjúkur eða brjálaður þegar hann 

er að hugsa um að leita sér hjálpar vegna ofbeldisins sem hann heldur að hann sé að 

upplifa (Huizen, 2020). Hins vegar er vert að minna á að þessi samskipti geta átt sér stað í 

eðlilegum samskiptum para, en þegar þessum aðferðum er beitt ítrekað yfir langan tíma 

og í markvissum tilgangi til þess að brjóta einstakling niður andlega er það skilgreint sem 

andlegt ofbeldi. Þegar einstaklingur er þolandi villuljóss getur honum liðið eins  og hann 
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sé ruglaður og efist í sífellu um sjálfan sig, sína sannfæringu og tilfinningar og eigi erfitt 

með að taka jafnvel einfaldar ákvarðanir. Þolandi spyr sjálfan sig í sífellu hvort hann sé of 

viðkvæmur eða tilfinninganæmur. Þolandi dregur sig í hlé og hættir að stunda félagslíf, 

biður geranda í sífellu afsökunar og jafnvel ver hegðun gerandans fyrir öðrum, til dæmis 

fjölskyldumeðlimum, ættingjum eða vinum. Þolandinn gæti farið að  segja öðrum ósatt til 

þess að forðast að afsaka hegðun gerandans. Að lokum getur þolandi upplifað kvíða, 

þunglyndi, vonleysi og liðið eins og hann eigi ekkert skilið og upplifað sig vanhæfan. Auk 

þess getur þolandi sem er útsettur fyrir langvarandi villuljósi hlotið  langvarandi andlegan 

skaða af (Huizen, 2020). 

2.3.5 Kynferðisofbeldi 

Kynferðisofbeldi er alvarlegt heilbrigðisvandamál. Þolendur þess geta glímt við líkamlega 

áverka sem og andlega áverka, til dæmis þunglyndi, kvíða, lágt sjálfsmat og sjálfskaðandi 

hegðun. Auk þess geta þeir leiðst út í fíkniefnaneyslu og smitast af kynsjúkdómum. 

Samhliða samfélagslegum breytingum undanfarin ár hefur skilgreining á kynferðislegu 

ofbeldi breyst mikið. Ekki þarf að fara marga áratugi aftur í tímann þegar kynlíf með maka 

var talinn sjálfsagður réttur karla. Nauðgun í hjónabandi var þá merkingarlaust hugtak. 

Það sem áður fyrr var skilyrðislaus og sjálfsagður réttur karlmannsins er nú skigreint sem 

kynferðislegt ofbeldi í nánum samböndum (Ingólfur V. Gíslason, 2008).  

 Dæmi um kynferðislegt ofbeldi er þegar gerandi þvingar þolanda til kynmaka eða 

svívirðir hann kynferðislega.  Jafnframt ef þolandi er þvingaður til þess að stunda vændi 

eða framleiðslu á klámi. Einnig er um kynferðislegt ofbeldi að ræða þegar þolandi er 

þvingaður til þess að horfa á klám og óviðeigandi kynferðislegt tal geranda í garð þolanda 

flokkast einnig undir kynferðislegt ofbeldi (Ingólfur V. Gíslason, 2008). Auk þess má nefna 

þvingun til þungunnar, en um það bil 10.4 prósent karlmanna höfðu upplifað að gerandi í 

nánu sambandi hafi reynt að verða óléttur án vilja þolanda, til dæmis reynt að þvinga þá 

til þess að nota ekki getnaðarvörn  (Basile o.fl., 2011).   

2.3.6 Líkamlegt ofbeldi 

Þegar  minnst er á líkamlegt ofbeldi kemur flestum í hug barsmíðar, hvort sem um er að 

ræða almennt ofbeldi eða ofbeldi í nánum samböndum. En birtingarmyndir líkamlegs 

ofbeldis eru þó  fleiri. Má þar meðal annars nefna að hrista þolandann, kinnhestar, 
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kýlingar, spörk, bit, klór. Binda og stinga þolanda,  svelta hann, kæfa, kyrkja, kasta hlutum 

í þolanda eða berja hann með þeim eða drepa þolanda (Ingólfur V. Gíslason, 2008). Fleiri 

birtingarmyndir geta falið í sér að þvinga þolanda til þess að taka inn lyf, byrla þolanda lyf 

eða neita þolanda um að taka inn nauðsynleg lyf (112, e.d.). Þetta er þó engan veginn 

tæmandi upptalning og aðeins ímyndunarafl manneskjunnar sem takmarkar tegundir 

líkamlegs ofbeldis. Ein af afleiðingum og einkennum líkamlegs ofbeldis er að áverkarnir 

eru oft á svæðum líkamans sem eru huldir klæðum. Einnig eru dæmi þess að gerandi vilji 

beinlínis að áverkarnir sjáist til þess þolandinn fari síður út úr húsi til að hitta vini og 

vandamenn (Ingólfur V. Gíslason, 2008).     

2.3.7 Stafrænt ofbeldi 

Stafrænt ofbeldi er nýlega komið fram á sjónarsviðið þar sem ofbeldið er stundað á eða 

með samfélagsmiðlum. Í raun getur stafrænt ofbeldi verið bæði kynferðislegt og andlegt. 

Birtingarmyndir stafræns ofbeldis eru til dæmis ef gerandi skráir sig inn á samfélagsmiðla 

með lykilorði maka án leyfis. . Ef gerandi krefst þess að skoða síma hins maka reglulega, 

t,d myndir, skilaboð og símatalasögu án mikilvægrar ástæðu.  Þegar gerandi reynir að 

stjórna hvaða vini hinn makinn má hafa á samfélagsmiðlum, t.d á facebook eða 

Instagram, og stýrir því hvern hinn makinn talar við aðra, t.d í skilaboðum á 

samfélagsmiðlum. Ef gerandi er með upplýsingar um staðsetningu hins makans með 

aðstoð símans án leyfis makans er um stafrænt ofbeldi að ræða. Þegar gerandi sendir eða 

beitir þolanda þrýstingi til þess að senda kynferðisleg skilaboð eða nektarmyndir af sér, 

þá er um kynferðislegt stafrænt ofbeldi að ræða. Einnig ef gerandi sendir óumbeðnar 

myndir af kynferðislegum toga eða nektarmyndir af sjálfum sér til þolanda, eða hótar því 

að bera út gróusögur um þolanda á samfélagsmiðlum, hótar að birta nektarmyndir eða 

myndir af kynferðislegum toga af þolanda til ættingja þolenda, er um stafrænt 

kynferðislegt ofbeldi að ræða. Einnig er það birtingarmynd stafræns ofbeldis ef gerandi 

sendir ítrekað skilaboð í gegnum samfélagsmiðla, t.d í einkaskilaboðum eða hringir í 

sífellu. Ef gerandi  krefst þess að fá að vita lykilorð hins makans til þess að geta skráð sig 

inn á samfélagsmiðla maka er um stafrænt ofbeldi að ræða (Kvennaathvarfið, e.d). 
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2.4 Kenningar 

Til þess að við getum myndað okkur hugmyndir um af hverju einstaklingar verða þolendur 

ofbeldis í nánum samböndum og aðrir gerendur er gott að hafa kenningar okkur til 

hliðsjónar. Kenningarnar veita okkur ákveðna yfirsýn og hjálpa okkur að skilja samspil 

margra breyta sem hafa áhrif á einstaklinginn. Þessar breytur eru til dæmis nærumhverfi 

og samfélagið sem einstaklingurinn býr í  og hefur áhrif á hvernig hann þroskast, þá 

mannkosti og persónueinkenni sem mótast innra með honum. Uppeldisaðstæður og 

umhverfið sem hann elst upp í geta haft mikil áhrif á þroska hans (Ingólfur V. Gíslason, 

2008). Til þess að útskýra orsakir ofbeldis í nánum samböndum hafa fræðimenn litið til 

tveggja fræðilegra sjónarmiða, annars vegar er það nærkerfið (e. micro) og hins vegar 

lýðkerfið (e. macro). Þessi sjónarhorn varpa ljósi á helstu áhrifaþætti og aðstæður 

ofbeldisins. Nærkerfið varpar ljósi á hvernig nánasta umhverfi einstaklingsins hefur áhrif 

á hann, til dæmis samskipti við vini, fjölskyldumeðlimi og maka. Lýðkerfið sýnir okkur 

hvernig félagslegt og menningarlegt umhverfi hefur áhrif á einstaklinga í hegðun og 

breytni (Gilfus o.fl., 2010).    

 Í ritgerðinni er lögð áhersla á tvær kenningar. Í fyrsta lagi er það vistfræðilíkan 

Belsky sem hægt er að nota til þess að skoða fjögur svið áhættuþátta sem auka líkur á að 

ofbeldi eigi sér stað.  Vistfræðikenningunni hefur verið beitt til þess að útskýra hegðun 

einstaklinga sem beita ofbeldi út frá hinum ýmsu áhættuþáttum (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2005).   

  Í annan stað eru það kenningar um karlmennsku sem varpa ljósi á ólík viðmið 

karlmennsku með tilliti til hegðunar og breytni karlmanna innan samfélags og í nánum 

samböndum (Medical news today, 2018). 

2.4.1 Vistfræðilíkan Belsky‘s 

Vistfræðilíkanið gengur út á ákveðna heildarsýn og nær það yfir fjögur svið. Þau eru  

einstaklingsbundnir þættir, fjölskylduáhrif, samfélagslegir þættir og menningarlegir 

þættir. Þessir þættir verða tíundaðir hér að neðan.   Vistfræðilíkanið fellur vel að 

einstaklingum sem eru gerendur eða þolendur ofbeldis í nánum samböndum. Nánasta 

umhverfi þeirra og  einstaklingar sem standa verðandi geranda eða þolanda næst hafa 
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mikil áhrif á þroska og mótun í bernskunni (Krug o.fl., 2002; World Health Organization, 

2010).   

Einstaklingsbundnir þættir 

Persónueinkenni og líffræðilegir eiginleikar einstaklinga falla undir einstaklingsbundna 

þætti  og hvernig einstaklingurinn upplifir bernsku sína. Ef uppeldinu hefur verið 

ábótavant eða um misbrest í uppeldi hefur verið að ræða aukast líkurnar á því að hann 

verði annað hvort gerandi eða þolandi ofbeldis þegar hann er orðinn fullorðinn. Það má 

skipta einstaklingsbundnum þáttum í tvo hluta, annars vegar þætti sem tengjast 

foreldrum og uppeldisaðferðum þeirra og hins vegar þeir veikleikar sem barnið hefur 

(Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). 

Fjölskylduáhrif 

Tengslamyndun er talin vera mjög mikilvægur þáttur í þroska einstaklinga og samband 

einstaklingsins við nánasta umhverfi sitt.  Sé  um misbrest í uppeldi að ræða eða skerðingu 

á þessu sambandi getur það haft langvarandi áhrif í lífi hans. Nánasta umhverfi þar með 

talið fjölskyldumeðlimir og samskipti við þá er mikilvægur þáttur í lífi einstaklingsins og 

getur haft áhrif á gildi og viðmið hans þegar hann verður fullorðinn   (Beckett og Taylor, 

2010; Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). 

Samfélagslegir þættir 

Undir samfélagslega þætti falla félagslegar aðstæður og breiðara umhverfið sem 

einstaklingurinn er undir áhrifum af. Hér er um að ræða atvinnu og stofnanir sem hann er 

í tengslum við, til dæmis, heilsugæslu, skóla og félagsþjónustu (Beckett og Taylor, 2010; 

Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). 

Menningarlegir þættir 

Ríkjandi menningarleg viðmið sem eru í samfélaginu hverju sinni falla undir þennan flokk. 

Þar má nefna lög og reglur, og gildi sem tilheyra samfélaginu sem  hafa áhrif á hegðun og 

og þroska einstaklingsins (Beckett og Taylor, 2010; Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). 
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2.4.2 Kenningar um karlmennsku 

Upphaf hugmynda um karlmennsku má sennilega rekja mörg þúsund ár aftur í tímann 

þegar karlmenn sýndu eða notuðu styrk sinn til þess að tryggja yfirráð sín eða taka völdin 

í sínar hendur. Þeim karlmönnum sem  gekk best í lífsbaráttunni voru þeir sem voru góðir 

í að veiða sér og sínum til matar og gátu barist við aðra karlmenn um völd og sigrað í þeim 

bardögum. Til þess að ná árangri sem karlmaður á þeim tíma var talið að helstu kostir sem 

karlmaður þyrfti að búa yfir væru árásargirni, miskunnarleysi og gott líkamlegt atgervi í 

stærð og styrk. Þessi hegðun hélst nánast óbreytt öld fram að  öld og það var ekki fyrr en 

á áttunda og níunda áratugnum sem þessi hefðbundnu karlmannlegu gildi fóru að 

stangast á við viðhorf nútíma samfélags og urðu í raun úrelt. Hugtakið eitruð karlmennska 

(e. toxic masculinity) varð til (Medical news today, 2018). 

 

Eitruð karlmennska 

Upphaf hugtaksins eitruð karlmennska má rekja til hreyfingar karlmanna á áttunda 

áratugnum sem kallaði sig því háleita nafni hreyfing goðsagnakenndra karlmanna (e. 

mythopoetic men’s movement). Samtökin voru hugsuð fyrir karlmenn til þess að þeir 

gætu fengið útrás fyrir karlmennsku sína. Margir karlmenn upplifðu að þeir gætu ekki tjáð 

hugmyndir sínar um karlmennsku og eða hegðað sér sem slíkir vegna þess það gekk í 

berhögg við gildi og viðmið nútíma samfélags. Einnig upplifðu margir karlmenn að ef þeir 

héldu áfram að halda í og hegða sér eftir þessum úreltu hugmyndum um karlmennsku, 

myndi það á endanum koma fram í karlrembulegri og valdmannslegri hegðun gagnvart 

konum. Hins vegar geta hugmyndir um eitraða karlmennsku verið ólíkar eftir samfélögum, 

aldri, kynþætti, menningu, stéttarlegri stöðu, kynhneigð og trú (Medical news today, 

2018).   Birtingarmynd eitraðrar karlmennsku er í raun þegar karlmenn upplifa sig ekki 

standa undir þeim kröfum sem þeir líta á sem karlmennsku. Jafnframt er birtingarmynd 

eitraðrar karlmennsku byggð á hugmyndum um hvernig karlmenn eiga að hegða sér og 

líta út. Þeir geta upplifað minnimáttarkennd sem verður til þess að þeir þurfa að ýkja upp 

hegðun og viðbrögð sem byggð eru á hugmyndum um hvað sé að vera karlmaður. Þar má 

nefna líkamlegan styrk, að sýna ekki tilfinningar, vera sjálfbjarga, biðja ekki um aðstoð og 

valdmannslega hegðun. Samkvæmt hugmyndum um eitraða karlmennsku þá er 

karlmaður ekki ,,alvöru karlmaður” nema hann hafi til að bera þessa eiginleika. Hins vegar 
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getur of mikil áhersla á þessa þætti valdið vandræðum og árekstrum í nútíma samfélagi 

og má þar nefna, árásargirni, að sýna ekki eða bæla niður tilfinningar, mikið keppnisskap, 

þörf á að ráða yfir öðrum, áhugi eða upphafning á ofbeldi, lítil samkennd, að telja sig hafa 

rétt á hinu og þessu vegna þess að téður einstakingur er karlmaður og að lokum 

karlrembuleg hegðun (e. chauvinistic behaviour)  í orði og æði   (Medical news today, 

2018). 

 

Hvaða vandamálum getur eitruð karlmennska valdið? 

Talið er að eitruð karlmennska sé hættuleg vegna þess að hún takmarki þroska 

einstaklinga og afvegaleiði þá í hugmyndum sínum um það hvað það þýðir að vera 

karlmaður. Það getur valdið árekstrum á milli karlmannsins og umhverfisins sem hann lifir 

í. Auk þess getur það valdið miklu andlegu álagi, þunglyndi, streitu, brenglaðri 

líkamsímynd og vanlíðan hjá karlmönnum ef þeir upplifa sig ekki standa undir  

hugmyndum sínum um karlmennsku, vegna þess að þeir upplifa að þeir muni aðeins njóta 

virðingar og viðurkenningar ef þeir standa undir þessum væntingum. Óbeisluð eitruð 

karlmennska getur valdið vandamálum á borð við einelti, agavandamálum í skólum, 

erfiðleikum í námi og að komast í kast við lögin .Jafnframt getur eitruð karlmennska leitt 

til þess að viðkomandi þurfi að sitja af sér dóm í fangelsi. Hún getur leitt til 

heimilisofbeldis, áhættuhegðunar, neyslu áfengis og fíkniefna, skorts á tengslum við vini 

og í nánum samböndum og til sjálfsvíga. Þar að auki getur eitruð karlmennska  hindrað 

karlmenn í að leita sér hjálpar vegna vandamála tengdum heilsu, samskiptum við vini, 

vandamenn og maka. Það getur verið mjög erfitt  fyrir karlmannlega  (e. masculine) 

karlmenn að viðurkenna fyrir öðrum að þeir hafi verið beittir ofbeldi í nánu sambandi, 

vegna þess að sú opinberun felur í sér að þeir þurfi að sýna veikleika (Hamel, 2012; 

Medical news today, 2018). 

 

Jákvæð karlmennska 

Casey og félagar (2021) hafa vakið athygli á sambandinu á milli hefðbundinna 

karlmannlegra staðalímynda í  samfélaginu, það er áhrifa þeirra á drengi og unga 

karlmenn og verri sálfélagslegri heilsu þessa hóps.  Í ljósi umræðu um eitraða karlmennsku 
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er þörf á aðgerðum til þess að hvetja stráka og unga karlmenn til þess að tjá sig á 

heilbrigðan hátt um sínar tilfinningar og byggi upp heilbrigða sjálfsmynd sem er ekki 

byggð á úreltum hugmyndum um karlmennsku heldur  á viðhorfum, hegðun,  breytni og 

mannskostum  sem teljast til jákvæðrar karlmennsku. Þeir þættir eru virðing, mennska og 

jafnrétti og að tjá tilfinningar sínar sem getur lærst í gegnum félagsmótun.  Þrátt fyrir að 

nýjar nálganir og skilgreiningar á jákvæðri karlmennsku lofi góðu þá þarf að skilgreina 

hugtakið betur og gera það skýrara. Innan þessarar skilgreiningar um jákvæða 

karlmennsku rúmast hugmyndir um þroska, menntun og andlega og líkamlega heilsu 

stráka og ungra karlmanna.   

Hægt er að líta til áhættuþátta og verndandi þátta í lífi þolanda ofbeldis og tengja 

þá við vistfræðilíkan Belsky kenningar um karlmennsku. Áður en lengra er haldið er vert 

að taka fram þessa þætti.  

2.4.1  Áhættuþættir 

Það eru fjölmargir þættir sem geta aukið líkur á að einstaklingar verði þolendur ofbeldis í 

nánum samböndum. Þar má helst nefna lágt menntunarstig, ungur aldur og fátækt. Einnig 

má minnast á þungun kvenna sem er áhættuþáttur.  Yngri einstakingar eru líklegri til þess 

að beita ofbeldi og vera þolendur ofbeldis í nánum samböndum. Aðrir þættir sem auka 

líkur á því að vera þolandi ofbeldis  eru lágar tekjur, atvinnuleysi og að tilheyra 

minnihlutahópi. Einnig erfið samskipti við jafnaldra á unglingsárum. Þolendur geta verið 

með fleiri enn einn af ofantöldum þáttum og því er vægi þeirra og samspil flókið og erfitt 

fyrir rannsakendur að gera grein fyrir vægi hvers og eins (Hamel, 2012).  

 Það hefur  töluverð fylgni fundist á milli þess að hafa verið beittur ofbeldi í æsku 

og að beita ofbeldi í náum samböndum.,  hegðunarvandamál, geðræn vandamál, 

persónuleikaraskanir á borð við andfélagslegan persónuleika (e. anti social personality 

disorder). Jaðarpersónuleikaröskun (e. borderline personality  disorder) er einnig 

áhættuþættur fyrir að beita ofbeldi í nánum samböndum. Það er meiri fylgni á milli 

eiturlyfjaneyslu og að beita maka sinn ofbeldi heldur en áfengisneyslu. Hins vegar er vert 

að benda á að konur eru líklegri til þess að beita maka sinn ofbeldi vegna neyslu áfengis 

heldur en karlmenn. Óánægja einstaklinga í samböndum er einnig áhættuþáttur, því meiri 

vanlíðan í sambandi því hærri tíðni ofbeldis er í náum samböndum (Hamel, 2012). 
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 Í ljós hefur einnig komið að það að hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi í æsku er 

áhættuþáttur, sem og neysla áfengis og/eða fíkniefna þolenda eða geranda. 

Áhættuþættir þess að beita ofbeldi eru nánst þeir sömu hjá öllum kynjum (Hamel, 2012).   

2.4.2  Verndandi þættir 

Verndandi þættir gegn því að beita maka sinn ofbeldi í nánum samböndum eru hvetjandi 

uppeldi þar sem foreldrar eru virkir í jákvæðum samskiptum við börn sín í bernsku og á 

unglingsárum.  Foreldrar hvetja börn sín til þess að beita ekki ofbeldi. Auk þess jákvæð 

samskipti og stuðningur jafnaldra. Lægri tíðni ofbeldis hefur fundist í nánum samböndum 

á milli giftra para heldur en  hjá pörum í upphafi sambúðar sem ekki er vígð (Hamel, 2012). 

  

2.5 Rannsóknir á Íslandi 

Á Íslandi benda rannsóknir til þess að 15 til 20 prósent kvenna og 5 til 10 prósent 

karlmanna hafi verið þolendur ofbeldis af hálfu maka sem þau í tilfinningasambandi við. 

Auk þess má telja að um það bil 2 prósent kvenna á Íslandi búi við ofbeldi í nánum 

samböndum á hverjum tíma (Landspítali, 2013). Þess má geta að það hafa verið 

framkvæmdar þrjár faraldsfræðilegar rannsóknir á ofbeldi í nánum samböndum á Íslandi. 

Sú fyrsta var framkvæmd af Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu árið 1996 og náði hún til 

2220 Íslendinga á aldrinum 18 til 65 ára. Tæplega helmingur svarenda. 47,8 prósent voru 

karlmenn og 52.2 prósent konur, þannig að kynjaskipting þáttakenda var nánast jöfn. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru á þá leið að 13,8 prósent kvenna og 7,1 prósent 

karlmanna á Íslandi höfðu einhvern tíman á ævinni verið þolendur ofbeldis af hendi maka. 

Af þessum hópum höfðu 7,1 prósent kvenna og 1,2 prósent karlmanna þurft að líða gróft 

ofbeldi af hálfu maka (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 1997). Rannsóknarstofnun í barna 

og fjölskylduvernd framkvæmdi haustið 2008 könnun fyrir Félagsmálaráðuneytið sem 

náði til 3000 kvenna. Niðurstöður þeirrar könnunnar voru á þá leið að 22 prósent Íslenskra 

kvenna höfðu einhvern tíman á ævinni verið þolendur ofbeldis í nánu sambandi og 1,6 

prósent kvennana voru í ofbeldissambandi þegar könnunin var framkvæmd. Þess má 

einnig geta að um það bil 6 prósent kvennanna upplifðu sig í lífshættu þegar síðasta 

ofbeldisverkið átti sér stað (Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds, 2010). Niðurstöður 

rannsóknar Erlu K. Svavarsdóttur og Brynju Örlygsdóttur (2008) gefa til kynna að tíðni 
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ofbeldis sé mun hærri meðal kvenna sem leita sér hjálpar hjá heilbrigðsstofnunum. Af 

þeim konum seim leituðu til bráðamóttöku  LSH höfðu  þriðjungur eða 33.3 prósent 

kvenna   einhverntíman verið þolendur ofbeldis í nánu sambandi og 21,9 prósent kvenna 

sem leituðu til miðstöðvar mæðraverndar. Síðastliðna 12 mánuði fyrir gerð 

rannsóknarinnar höfðu 19,1 prósent kvennanna sem leituðu til bráðamóttöku LSH orðið 

fyrir ofbeldi í nánu sambandi og 7,5 prósent þeirra kvenna sem leituðu til miðstöðvar 

mæðraverndar.         

Einnig má benda á  nýja rannsókn, sem var framkvæmd af Drífu Jónasdóttur o.fl., 

(2021). Voru innlagnir Íslenskra kvenna á LSH í kjölfar ofbeldis í nánum samböndum á 

árunum 2005 til 2014 skoðaðar og greindar. Á þessum árum voru 1.454 innlagnir á LSH 

vegna ofbeldis í nánum samböndum, þar af 92,6 prósent inn á bráðamóttöku, sem 

samsvarar að 1,69 konu af hverri 1000. Athygli vekur að einungis voru innlagnir kvenna 

rannsakaðar.           

 Síðast en ekki síst má benda á vísindarannsókn Háskóla Íslands, áfallasaga kvenna, 

í kjölfar metoo byltingarinnar. Þar tóku 32.811 konur þátt. Niðurstöður hennar voru á þá 

leið að 40 prósent kvennanna sem tóku þátt höfðu orðið fyrir ofbeldi, 14 prósent voru 

með einkenni áfallastreituröskunar og 32 prósent höfðu orðið fyrir áreitni á vinnustað 

(Háskóli Íslands, e.d).  

   

2.5.1 Afleiðingar 

Það er ljóst að það að verða fyrir ofbeldi hefur afleiðingar á þolendur, hvort sem um er að 

ræða karlyns eða kvenkyns þolendur. Í eftirfarandi kafla verður fjallað um þær afleiðingar.

 Afleiðingar ofbeldis í nánum samböndum eru margar, geta verið mjög alvarlegar 

og snerta bæði einstaklinga og samfélagið í heild. Í Bandarríkjunum er talið að 8 milljón 

vinnudagar tapist á ári vegna afleiðinga ofbeldis í nánum samböndum  (Control center for 

Disease Control & Prevention, 2003) Dæmi um afleiðingar eru áverkar á kvið og 

brjóstkassa og langvinnur sársauki. Einnig  breytingar á mataræði,  meltingartruflanir, til 

dæmis óregluleg losun hægða. Sjúkdómar á og í kynfærum, skert kynlífslöngun, ófrjósemi, 

sjálfskaðandi hugsanir og hegðun, neysla áfengis og vímuefna. Einnig má nefna 

sektarkennd og skömm, þunglyndi og kvíða, endurupplifanir, áfallastreitu, ofurárverkni, 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=J%C3%B3nasd%C3%B3ttir+D&cauthor_id=32308135
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stöðugan ótta, lágt sjálfstraust, svefnvandamál og lélega sjálfsmynd.(Basile o.fl., 2011; 

Campbell  o. fl., 2002; ; Hamel, 2012; Nursing Best Practice Guidelines Program, 2005).   

Afleiðingar andlegs ofbeldis geta verið langvarandi fyrir þolanda og setið lengur í 

honum heldur en afleiðingar líkamlegs ofbeldis. Ekki er um sjáanlega áverka að ræða líkt 

og í líkamlegu ofbeldi og því er erfiðara að bera kennsl á  það og veita þolanda viðeigandi 

hjálp (Kvennaathvarfið, e.d).         

 Afleiðingar stafræns ofbeldis geta verið af ýmsum toga. Stöðugt áreiti eða 

yfirvofandi áreiti getur vakið upp viðbrögð í formi ótta, reiði, kvíða og þunglyndis og 

þolendur geta upplifað að þeir séu ekki með stjórn á sínu eigin lífi. Auk þess geta þolendur  

upplifað að þeir eigi ekkert einkalíf og eru því líklegri til þess að einangra sig frá 

umheiminum og upplifa skömm og hjálparleysi (kvennaathvarfið, e.d).  

 Allar birtingarmyndir ofbeldis hafa afleiðingar, hvort sem það er kynferðislegt, 

líkamlegt eða andlegt. Hins vegar hefur líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi verið mun meira 

rannsakað en andlegt. Afleiðingum ofbeldis má skipta í tvo flokka, annars vegar 

skammtímaafleiðingar sem koma í ljós strax eftir að þolandi verður fyrir ofbeldinu og hins 

vegar langtímaafleiðingar sem lýsa sér í breytingu á tilfinningalegum viðbrögðum.  Sem 

dæmi um skammtímaafleiðingar  má nefna þunglyndi, hræðslu og reiði. Jafnframt 

afneitun yfir því að þolandinn sjálfur sé í ofbeldissambandi, sjálfsásakanir og þeirri hugsun 

að ofbeldinu sé þolanda sjálfum  að kenna (Velferðarráðuneytið, e.d).   

   Langtíma afleiðingar  ofbeldis eru meðal annars  léleg sjálfsmynd, félagsleg 

einangrun og minni tengslamyndun þolanda. Auk þess má nefna áfallastreituröskun (e. 

post traumatic stress disorder), sem er kvíðaröskun sem getur búið um sig í huga þolanda 

við endurtekið eða mjög alvarlegt ofbeldi, til dæmis líkamlegt eða kynferðislegt ofbeldi, 

sem getur varað í mörg ár eftir að ofbeldið átti sér stað (Velferðarráðuneytið, e.d).  Þessar 

langtímaafleiðingar geta valdið því að þolandi getur átt erfitt með að treysta öðrum, að 

hann einangri sig frá vinum og fjölskyldu og að hann glími við ýmis hegðunarvandamál og 

erfiðleika í samskiptum (Velferðarráðuneytið, e.d.). Hins vegar er þessi upptalning 

einkenna engan veginn tæmandi vegna þess að afleiðingar ofbeldis hvort sem þær eru 

skammtíma eða langtíma hafa að geyma mikið magn mismunandi einkenna sem geta 

einnig verið ólík eftir einstaklingum (Velferðarráðuneytið, e.d.). Í rannsókn Hines og 

Douglas (2011) sem framkvæmd var í Bandaríkjunum þar sem tíðni og alvarleiki 
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áfallastreitu á meðal 520 karlmanna sem höfðu verið þolendur ofbeldis var kannaður.  Í 

ljós kom að þeir karlmenn sem voru þolendur ofbeldis í nánu sambandi höfðu mun 

alvarlegri einkenni áfallastreitu heldur en þeir karlmenn sem höfðu orðið fyrir ofbeldi þar 

sem parið hafði ekki náð að útkljá deilumál sín á milli og samtalið leiðst út í ofbeldi (e. 

common couple violence). Í sumum tilfellum voru afleiðingar ofbeldisins á þann veg hjá 

karlmönnum að þeir gátu ekki stofnað til tilfinningasambanda við aðrar konur. Auk þess 

var mikið áfall  fyrir feður að sjá börn sín verða vitni að ofbeldinu og jafnvel vera neydd af 

geranda, móður til þess að halda með henni og taka málstað hennar gegn föður. Verstu 

tilfellin voru á þann veg að karlmennirnir reyndu að taka líf sitt (Brogden og Nijhar, 2005). 

 Af þeim karlmönnum sem höfðu verið þolendur líkamlegs ofbeldis og nauðgun af 

geranda í nánu sambandi voru helstu afleiðingar, ofurárverkni og ótti í 18,4 prósent 

tilfella, 15,7 prósent óttuðust um öryggi sitt, 16, 4 prósent höfðu upplifað áfallastreitu og 

13,6 prósent höfðu misst að minnsta kosti einn dag úr vinnu eða skóla (Basile o.fl., 2011).  

 Þá má geta þess að árið 2012 Þegar landspítalinn gerði klínískar leiðbeiningar fyrir 

starfsfólk varðandi mat og viðbrögð við ofbeldi í nánum samböndum fundust engar 

rannsóknir, hérlendis né erlendis á afleiðingum ofbeldis í nánum samböndum á heilsu 

karlmanna (Landspítalinn, 2012). En í næsta kafla verður kastljósinu beint að karlmönnum 

sem þolendum ofbeldis.  

 

2.6 Karlkyns þolendur  

Í eftirfarandi kafla verður einblínt á karlkyns gagnkynhneigða þolendur ofbeldis í nánum 

samböndum og hvernig ofbeldi þeir eru helst beittir. 

  George (2007) bendir á að þegar kona sé gerandi og karlmaður þolandi þá sé það 

í raun bannorð (e.taboo) þar sem það gengur í berhögg við tvær staðalmyndir í 

samfélaginu. Annars vegar það að karlmaður geti verið beittur ofbeldi af konu og hins 

vegar að konur geti verið árásargjarnar og ofbeldishneigðar. Í rauninni sé það staðreynd  

að slíkt sé til, sem bæði kynin eigi erfitt með að viðurkenna. Undanfarin ár hafa rannsóknir 

á ofbeldi aðallega  einblínt á konur sem þolendur (Bellis o.fl., 2012).  Það sem gerir 

rannsakendum erfitt fyrir að kortleggja ofbeldi gegn karlmönnum er hversu lítið er til af 

rannsóknum um þetta viðfangsefni. Ein af ástæðum þess er sú samkvæmt Dobash og 

Dobash (2004) að áhersla fræðimanna hefur aðallega beinst að tíðni, umfangi og 
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birtingarmyndum ofbeldis gagnvart konum en á sama tíma hafi ofbeldi gegn karlmönnum 

í nánum samböndum lítið sem ekkert verið rannsakað, jafnvel litið hornauga. Sem dæmi 

má nefna rannsókn sem var framkvæmd á Ítalíu af Cattaneo og félögum (2021). Þar voru 

skoðaðar læknaskýrslur 231 karlmanna frá árinu 2014 til 2018, sem höfðu verið beittir  

ofbeldi í nánum samböndum, þar af höfðu 112 þeirra verið beittir kynferðislegu ofbeldi. 

Það sem kemur mest á óvart var að þetta var fyrsta rannsóknin á Ítalíu þar sem karlmenn 

sem þolendur ofbeldis í nánum samböndum voru rannsakaðir. Rannsakendur nefna 

meðal annars  í niðurstöðum  að þetta viðfangsefni sé vanmetið, venjulega sé hugsað um 

karlmenn sem gerendur út frá sögulegu sjónarmiði og út frá sterótýpískum hugmyndum 

um karlmenn. Telja rannsakendur brýna þörf á að rannsaka þetta viðfangsefni betur til 

þess að þekkja áhættuþætti og birtingarmyndir betur og til þess að þróa aðferðir og 

úrræði til þess að greina þolendur og veita þeim viðeigandi meðferð. Entilli og  Cipolletta 

(2016) halda því fram að ein af ástæðum þess að karlmenn sem þolendur ofbeldis í nánum 

samböndum er  eins lítið rannsakað og raun ber vitni sé að   kenningarleg sjónarmið 

femínista og kenningar um feðraveldi hafi stillt konunni upp sem fórnarlambi karlmanna 

og því hafi umræðan um ofbeldi í nánum samböndum verið frekar einsleit. Enn fremur 

hallast  kenningar um karlmennsku og karlmennskuímyndir  að því að karlmenn segi síður 

frá og leiti sér síður hjálpar en konur. Það má því segja að þessi tvö kenningarlegu 

sjónarhorn opinberi veika stöðu  karlmanna sem þolendum ofbeldis í nánum 

samböndum.          

 Pizzey (2007) bendir ennfremur á að þegar konur eru þolendur ofbeldis, geti þær 

leitað sér hjálpar, stuðnings og skjóls, en úrræði fyrir karlmenn sem þolendum séu nánast 

engin. Karlmaður getur lent í þeirri aðstöðu að verða aðhlátursefni vina sinna og að 

stofnanir í samfélaginu sýni honum jafnvel kuldalegt viðmót ef hann leitar sér aðstoðar 

vegna ofbeldis sem kona hefur beitt hann.       

 Karlmenn virðast einnig bera síður líkamlega áverka en konur vegna þess að konur 

beita þá frekar andlegu ofbeldi en líkamlegu (Carmo o.fl., 2011), en  í þeirri rannsókn 

rannsókn Carmo  (2011) sem framkvæmd var í Portúgal kom fram að líkamlega ofbeldið 

sem karlmenn  urðu fyrir af hendi kvenkyns maka, sem þeir leituðu í kjölfarið á sjúkrahús 

vegna, var   klór algengast eða í 18 prósent tilfella, kýlingar og barsmíðar  í 16,7 prósent 

tilfella og sár eftir að hafa verið laminn með hlut í 16,6 prósent tilfella. Úrtakið í 
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rannsókninni voru 4.646 þolendur ofbeldis í nánu sambandi sem leituðu á sjúkrahús. Af 

svarendum voru 11,5 prósent karlmenn og gerendur ofbeldis gagnvart þeim voru allt 

konur.           

2.6.1 Ný sýn á birtingarmyndir ofbeldis 

Karlmenn sem þolendur ofbeldis í nánum samböndum hafa fengið litla athygli eins og 

þegar hefur komið fram. Jafnvel þótt að rannsóknir og opinber tölfræði hafi sýnt fram á í 

áratugi að konur geti einnig beitt maka sinn  ofbeldi. Tegundir líkamlegs ofbeldis sem 

konur beita eru spörk, að bíta, klóra, kyrkja og nota vopn, skemma eigur karlmanna,  

ráðast á kynfæri karlmanna og beita þá kynferðislegu ofbeldi, til dæmis þvingaðar samfarir 

(Bates o.fl., 2020; Brogden og Nijhar, 2005). Helstu niðurstöður í sannsókn Hine o.fl., 

(2020) voru að um það bil þriðjungur karlmanna sem voru þolendur líkamlegs ofbeldis 

slasaðist alvarlega. Andlegt ofbeldi sem konur beita er til dæmis   að nota börnin gegn 

karlkyns maka sínum, niðurlægja maka sinn opinberlega, skapa ótta með því að hegða sér 

ófyrirsjánlega og beita villuljósi. Brogden og Nijhar (2007) benda ennfremur á að Þegar 

börn verða vitni að móður þeirra beita föður þeirra  andlegu ofbeldi sé það mikið áfall fyrir 

feður þeirra að sjá börn sín horfa upp á ofbeldið.        

 Ofbeldi hefur langtíma afleiðingar á andlega og líkamlega heilsu karlmanna, má 

þar nefna lágt sjálfsmat, sjálfsvígshugleiðingar, neyslu áfengis og áfallastreitu. Í sumum 

tilfellum eru afleiðingar ofbeldis kvenna á karlkyns maka þeirra alvarlegar, til dæmis 

sjónskaði, örorka, einmanaleiki og félagsleg einangrun. Einnig tálmun barnsmóður á 

umgengni föður við börn sín og hótanir um að slíta samskiptum barna við föður sinn 

(Brogden og Nijhar, 2007). Einnig má benda á rannsókn  Heiskanen og  Ruuskanen 

(2009) þar sem 3200 einstaklingar, karlar og konur svöruðu spurningalista. Í ljós kom að 

15 prósent karla og 16 prósent kvenna höfðu verið beitt ofbeldi af núverandi maka. Konur 

urðu almennt oftar fyrir því að þeim væri haldið eða þær teknar kyrkingartaki meðan 

konur köstuðu frekar í eða börðu karlkyns maka sína með hlutum. Svipuð rannsókn var 

framkvæmd af Pape (2011). Í þeirri rannsókn voru 2.200 karlmenn og konur á aldrinum 

20 til 25 ára látin svara spurningalista um ofbeldi í nánum samböndum. Í ljós kom að 6 

prósent karla og 4 prósent kvenna lýstu því að þau hefðu orðið fyrir líkamlegu ofbeldi af 

hálfu maka síns á síðastliðnu hálfa ári. Svarendur voru einnig spurðir um hvort þeir hefðu 

beitt maka sinn ofbeldi á sama tíma. Þá kom í ljós að 2 prósent karlmanna en 6 prósent 
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kvenna sögðust hafa beitt maka sinn líkamlegu ofbeldi á sama tíma. Pape (2011) bendir á 

að margar alþjóðlegar rannsóknir sýni að líkamlegu ofbeldi í nánum samböndum sem 

veldur takmörkuðu líkamlegu tjóni sé beitt hlutfallslega jafn mikið af konum og körlum. 

Það er þá afleiðing árásargirni. Karlmenn eru þó aðallega gerendur í grófu og kerfisbundnu 

líkamlegu ofbeldi. Hins vegar eru þó dæmi um að konur beiti karlkyns maka sinn grófu 

líkamlegu ofbeldi (Pape, 2011). Það er ekki síður mikilvægt að ræða þá hlið ofbeldisins 

sem karlmenn verða fyrir að mati Nina Jon (Partnervåld, 2012).    

   

Önnur rannsókn sem gengur í berhögg við ríkjandi hugmyndir um ofbeldi í nánum 

samböndum er rannsókn Gill og Remahl (2005) sem náði til 903 háskólanemenda sem 

svöruðu 250 spurningum. Niðurstöður voru meðal annars á þá leið  að konan hafði oftar 

frumkvæði að ofbeldi í nánum samböndum. Þessi rannsókn varð vettvangur mikillar 

umræðu þar sem margir vísindamenn sem aðhyltust femíniskar kenningar drógu  

niðurstöðurnar í efa. 

2.6.2 Viðbrögð karlmanna við ofbeldi í nánum samböndum 

Þolendur ofbeldis í nánum samböndum átta sig oft á því að hegðun makans sé vandamál 

og að þeir séu beittir ofbeldi en yfirgefa samt ekki makann. Það kann vissulega að vekja 

furðu af hverju einstaklingar láti ofbeldið yfir sig ganga en ástæðurnar fyrir því geta verið 

margar. Þolendur gera oft lítið úr hegðun makans, afsaka hann og verja jafnvel hegðun 

hans (Goldsmith, 2006; Hines og Douglas, 2010).       

 Í rannsókn Stets og Straus (1992) sem var framkvæmd á 6002 einstaklingum kom 

fram að karlmenn leituðu mun síður aðstoðar og hjálpar hjá lögreglu eða hjá 

heilbrigðisstofnunum eftir að hafa orðið fyrir ofbeldi af hendi maka, en konur.  Breytti þar 

engu um hvaða tegund ofbeldis makinn beitti eða hversu alvarlegt það var. Kom fram í 

rannsókninni að innan  við eitt prósent karlkyns þolenda höfðu tilkynnt ofbeldið til 

lögreglu og einungis um tvö prósent leituðu sér aðstoðar hjá ættingjum eða vinum. 

Viðbrögð gagnkynhneigðra karlmanna við ofbeldi og ástæður þess að þeir leita sér ekki 

aðstoðar hjá fagaðilum, vinum eða fjölskyldu vekur upp spurningar.  Í eigindlegri rannsókn 

Huntley o.fl., (2019)  voru tekin viðtöl við karlmenn sem falla undir þá skilgreiningu að 

vera þolendur ofbeldis í nánum samböndum.   Þegar viðtölin voru greind komu fram fimm 

ríkjandi þemu. Fyrsta þemað var hræðsla við að einhver myndi vita af ofbeldinu og 
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skömmin sem fylgdi. Annað þemað voru  karlmennskuímyndir þeirra,  þrátt fyrir að þeir 

væru stærri og sterkari en makar þeirra þá væru þeir engu að síður þolendur ofbeldis í 

nánu sambandi og því fylgdi einnig   og vantrú þeirra sjálfra á að einhver myndi trúa þeim. 

Hefur komið fram í rannsóknum  að þegar lögreglan færi inni á heimili þar sem tilkynning 

barst um heimilisofbeldi að oftast væri stærri og sterkari aðillinn handtekinn þegar óvissa 

ríkti um hver væri gerandi og þolandi, og oft væri þolandinn ekki bara sá sem hefði verið 

beittur ofbeldi, heldur einnig sá sem var handtekinn (Hamel, 2012). Þriðja þemað var að 

mennirnir vildu að ofbeldið hætti en ekki sambandið þeirra við konuna og börnin sín. 

Fjórða þemað var á þá leið að það hafði dregið úr sjálfstrausti þeirra. Auk þess áfallastreita 

sem ýtti undir hjálparleysi í að sækja sér aðstoð og uppgjöf yfir ástandinu. Mennirnir létu 

þetta yfir sig ganga. Og að síðustu, fimmta þemað, mennirnir vissu ekki að úrræði stæðu 

þeim til boða og að hægt væri að leita sér hjálpar. Gaf það sterklega til kynna að úrræðin 

væru ekki nægileg og illa auglýst. Einnig að megin þungi auglýsinga um aðstoð við 

þolendur heimilisofbeldis væru ætlaðar konum sem væru þolendur karlmanna sem 

gerendur. Athygli vakti að þessi rannsókn var framkvæmd í fjórum löndum, í 

Bandarríkjunum, Bretlandi, Svíðþjóð og Portúgal (Feder o.fl., 2019).    

 Í eftirfarandi undirköflum  í ritgerðinni verður farið dýpra í þessa fimm þætti og 

þeim gerð ítarlegri skil, auk þess verður litið til efnahagslegrar stöðu karlmanna og hvort 

hún hafi áhrif á hvort þeir kjósi að yfirgefa konuna.  

 

2.6.3 Hræðsla og skömm  

Karlmenn upplifa ákveðna fordóma í samfélaginu þegar þeir opna sig og segja frá því að 

þeir hafi verið beittir ofbeldi af hálfu konu. Í réttarkerfinu eru karlmenn sem beita ofbeldi 

illa liðnir og í raun má segja sama um karlmenn sem eru þolendur ofbeldis (Dutton og 

White, 2013). 

Í rannsókn Hines og Douglas (2010) sem framkvæmd var á 302 karlmönnum sem 

höfðu upplifað ofbeldi af hálfu kvenmanna í  nánum samböndum kom fram að karlmenn 

upplifa sig niðurlægða þegar þeir leita sér hjálpar hjá lögreglu, heilbrigðisstarfsfólki eða 

félagsráðgjöfum. Þeir óttast einna mest að þeir verði gerðir að  athlægi, að enginn muni 

trúa þeim, að lítið verði gert úr ofbeldinu sem þeir urðu fyrir og að ekki verði litið á þá sem 
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þolendur. Ennfremur töldu 60 prósent af þáttakenda rannsóknarinnar að aðal ástæðan 

fyrir því að þeir bundu ekki enda á sambandið við ofbeldiskonuna vera þá að þeir væru 

hræddir við viðbrögð og skoðanir annarra. Auk þess upplifðu þeir mikla skömm yfir því að 

hafa verið beittir ofbeldi af núverandi eða fyrrverandi konum sínum.  

 

2.6.4 Karlmennskuímyndir         
  

Að mati Hines og Douglas (2010) gera staðalímyndir um karlmennsku karlmönnum 

erfiðara um vik að viðurkenna að þeir séu þolendur og að leita sér hjálpar. Hugmyndir um 

karlmennsku hafi einnig leitt til þess að karlmenn séu álitnir sterki aðilinn í sambandinu, 

bæði andlega,  líkamlega og fjárhagslega og eigi þess vegna að eiga auðveldara með að 

koma sér út úr aðstæðunum og stöðva ofbeldi konunnar án þess að hljóta af því líkamlegan 

eða andlegan skaða. Vegna atgervis síns líkamlega og andlega eigi þeim að finnast 

ofbeldið í sambandinu léttvægt og að það muni ekki hafa neinar afleiðingar fyrir þá hvorki 

líkamlega né andlega. Líkt og Russel (2012) bendir á í grein sinni þá sýnir rannsókn Hines 

að ofbeldi af hendi kvenna sé ekki litið eins alvarlegum augum og ofbeldi af hendi 

karlmanna í réttarkerfinu. Karlmenn fá einnig síður aðstoð úr réttarkerfinu en konur. Sé 

litið til viðbragða lögreglu þá bendir Russel (2012) á að  viðbrögð lögreglu við útköllum 

þar  sem karlmaður var þolandi og kona gerandi, voru verulega ábótavant. Í þeim  30 

tilfellum sem skoðuð voru  sýndi lögreglan ekki tilætluð viðbrögð, útkallinu var ekki sinnt, 

eða það var ekki tekið tillit til alvarleika þess. Í sumum tilfellum upplifðu karlmennirnir að 

lögregla liti á þá sem gerendur í málinu en ekki þolendur og fengu þeir ekki þann stuðning 

og vernd sem þeir óskuðu eftir.        

 Konur eru líklegri en karlmenn, þegar þær eru gerendur, til þess að vera einungis 

stefnt fyrir dóm en ekki teknar af heimili og  settar í varðhald þegar lögregla hefur afskipti 

af ofbeldinu.  Það er aftur á móti  mun líklegra þegar karlmenn eru gerendur.  Karlmenn 

eru mun líklegri til þess að vera dæmdir fyrir ofbeldi í nánum samböndum og fá þyngri 

dóma heldur en konur og hljóta verri meðferð í dómskerfinu, jafnvel þótt að þeir hafi 

sannanir fyrir því að hafa verið beittir ofbeldi í nánum samböndum, til dæmis bera áverka 

þess efnis eða eru með áverkavottorð (Hamel, 2012).   

 Nánar er fjallað um karlmennskuímyndir í kenningahluta þessarar ritgerðar. 
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2.6.5 Ótti við að missa tengsl við börn sín 

Þeir karlmenn sem eiga barn/börn með geranda sínum eru samkvæmt rannsókn Hines og 

Morisson (2001) ólíklegri til þess að fara frá konum sínum vegna þess að þeir óttast að 

það muni hafa afleiðingar á sambandið við börnin. Þeir upplifðu að konan hefði mun meiri 

rétt þegar kemur til þess að ákveða rétt til forsjár barnanna. Viðmælendurnir í 

rannsókninni  óttuðust einnig að lenda í málaferlum við barnsmæður sínar um rétt þeirra 

til forsjár og hversu lengi þau málaferli gætu staðið. Aukinheldur óttuðust þeir að 

barnsmóðirin fengi fulla forsjá barna þeirra og réttindi karlmannana til umgengni yrðu lítil 

sem engin. Þeir höfðu einnig áhyggjur af afleiðingum sambandsslita fyrir börnin. Bæði 

vegna þess að slík sundrun fjölskyldunnar getur almennt reynst börnum erfið, en einnig 

því þá væru feðurnir ekki til staðar til að verja börnin fyrir mögulegu ofbeldi af hendi 

móður ef hún færi  að beita þau ofbeldi.      

 Þess má einnig geta að í rannsókn Cook (1997)  kom fram að karlmenn  sem höfðu 

verið beittir ofbeldi í nánu sambandi höfðu  verið beittir tálmun, útilokaðir frá börnum 

sínum af hendi móður, ef þeir kröfðust réttar síns til umgengni við börn sín. Dæmi væru 

um að barnsmæður sökuðu feðurna um að beita börn þeirra kynferðislegu ofbeldi sem 

gæti leitt til þess að feðurnir misstu réttinn til umgengni við börn sín.   

 

2.6.6 Hjálparleysi 

Lært hjálparleysi (e.learned helplessness) er andlegt ástand sem lýsir sér á þann veg að 

þegar einstaklingur verður fyrir síendurteknum áreitum og atburðum sem hann hefur ekki 

stjórn á,  veldur það einstaklingi þjáningu og vanlíðan (Walker, 2009). Þar að auki hefur 

skilgreiningin náð yfr það þegar einstaklingur upplifir sig varnarlausan er hann þarf að 

takast á við eða forðast erfiðar aðstæður. Fyrri reynsla hans af sambærilegum aðstæðum  

sýndi fram á að hann hefði ekki stjórn á aðstæðunum (Yosihama, 2002). Karlmenn eins 

og konur sem eru þolendur ofbeldis í nánum samböndum geta þróað með sér lært 

hjálparleysi. Það er  vegna síendurtekins ofbeldis  af hálfu geranda  sem leiðir til þess að 

karlmenn upplifi sig hjálparvana og upplifi að þeir séu ófærir um að  komast út úr  
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aðstæðunum. Einstaklingar sem þróa með sér lært hjálparleysi eru líklegri til upplifa 

takmarkaðri eigin getu og hafa minni trú á sér til að takast á við mótlæti (Walker, 2009). 

Hins vegar þarf að rannsaka betur hvort að lært hjálparleysi stafi af ofbeldinu sem 

þolendur verða fyrir eða hvort að uppeldi, mannskostir eða persónueinkenni hafi þar 

meiri áhrif (Mcclennen, 2010). 

 

2.6.7  Úrræðaleysi   

 Að mati Hine og félaga (2011) eru karlmenn  ólíklegri en konur til þess að leita sér hjálpar 

vegna ofbeldis. Til þess að þeir geri það þurfa þeir að sigrast á innri og ytri hindrunum. 

Innri hindranirnar snúa að hugmyndum karlmanna og nærumhverfis þeirra um hvað sé 

eðlileg hegðun, til dæmis að karlmaðurinn eigi að getað ráðið yfir sjálfum sér og unnið úr 

sínum vandamálum sjálfur. Ytri hindranir eru viðbrögð þeirra  stofnanna sem karlmenn 

geta leitað til í kjölfar ofbeldis. Í rannsókn Hine og félaga (2011) kom ennfremur fram að  

þegar karlmenn hringdu í neyðarnúmer fyrir þolendur ofbeldis, var þeim tjáð að 

neyðarnúmerin væri bara fyrir konur, þeir spurðir hvort þeir væru gerendurnir eða hæðst 

var að þeim. Í samskiptum við lögreglu mæti karlmenn einnig skilningsleysi, lögreglumenn 

hæðist að þeim eða geri ráð fyrir að þeir séu í raun gerendurnir. Upplifun karlmanna af 

viðbrögðum lögreglu var mun neikvæðari en upplifun kvenna.     

  Hine og félagar (2011) benda aukinheldur á að karlmenn sem séu þolendur 

ofbeldis virðist leita sér hjálpar hjá fjölskyldu, ættingjum eða vinum og leiti sér einnig 

aðstoðar á internetinu. Hine og félagar (2011) benda einnig á að jákvæð upplifun 

karlmanna af viðbrögðum stofnana í samfélaginu, til dæmis lögreglu, neyðarnúmerum og 

dómskerfi geti haft mikið að segja um andlega heilsu karlkyns þolenda, vegna þess að 

neikvæð viðbrögð viðbragðsaðilla séu í raun annað áfall fyrir karlkyns þolendur ofan í 

áfallið af ofbeldinu sem þeir hafa verið beittir. Karlmennirnir  virðast leita sér hjálpar hjá 

fjölskyldu, ættingjum eða vinum og leiti sér einnig aðstoðar á internetinu til þess að fá 

þann stuðning og ráðgjöf sem þeir upplifa að þeir fái ekki hjá stofnunum og fagaðillum. 
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2.6.8  Efnahagasleg staða karlmanna 

Hines og Douglas (2001) benda á í rannsókn sinni að fátækt geti einnig haft áhrif á hvort 

karlmenn hafi andlega burði til þess að ganga út úr aðstæðunum og slíta sambandinu 

þegar þeir verða fyrir ofbeldi í nánu sambandi. Um það bil helmingur karlmannanna sem 

tóku þátt í rannsókn þeirra sögðust ekki vera nógu vel stæðir fjárhagslega til þess að 

yfirgefa sambandið og búa einir. Auk þess fannst þeim þeir vera tilneyddir til þess að sjá 

fjárhagslega fyrir konu sinni og börnum ef þeir áttu börn.  Það virðist vera ákveðin mýta 

að karlmenn eigi auðveldara með að slíta sambandi vegna þess að þeir séu yfirleitt með 

hærri tekjur en konur, samkvæmt rannsóknum. En yfirleitt er gert ráð fyrir því að 

karlmenn eigi auðveldara með að yfirgefa maka vegna efnahagslegrar stöðu (Cook, 1997; 

Hines og Douglas, 2010). Dæmi eru þó um að  karlmenn sem hafa verið þolendur ofbeldis 

í nánum samböndum búi á götunni, séu heimilislausir og upp á  aðra komnir eins og til 

dæmis foreldra sína og ættingja varðandi húsaskjól (Vísir, 2019).    

 Það er ljóst að meðal hindaranna karlmanna sem eru þolendur ofbeldis í nánum 

samböndum er skortur á úrræðum eða að karlmenn þekki ekki úrræðin sem standa þeim 

til boða. Einnig geta þeir átt erfitt með að nýta sér þau eins og þegar hefur verið komið 

inn á.            

  Í eftirfarandi kafla verður fjallað um þau úrræði sem standa karlmönnum til boða 

á Íslandi. 

  

2.7 Úrræði 

Til þess að mæta þörfum þolenda ofbeldis í nánum samböndum er mikilvægt að 

viðeigandi úrræði séu tiltæk. Þau geta stuðlað að hraðari bata, betri heilsu þolandans og 

aukið líkur á því að hann komist út úr úmhverfinu sem ofbeldið þrífst í. Þegar einstaklingur 

verður fyrir ofbeldi geta afleiðingar þess á hann smitað út frá sér í nánasta umhverfi hans, 

til dæmis til fjölskyldu, barna og nánustu aðstandanda. Þess vegna er ekki síður mikilvægt 

að úrræðin miðist ekki einungis við þarfir þolandans heldur einnig við þarfir nánustu 

aðstandenda (Ingólfur V. Gíslason, 2008).        

 Á Íslandi eru til nokkur úrræði fyrir þolendur ofbeldis. Helst ber að nefna samtökin 

Stígamót sem sérhæfa sig í kynferðislegu ofbeldi og eiga hugmyndarfæðilegan grunn sinn 
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í kynbundnu ofbeldi. Drekaslóð og Aflið eru sambærileg samtök og Stígamót og eru öll 

rekin með framlögum frá ríkinu ásamt styrkjum frá stofnunum og almenningi (Ingólfur V. 

Gíslasson, 2008). Bjarkarhlíð og Heimilisfriður eru einnig rekin með opinberum 

framlögum. Bjarkarhlíð veitir þolendum ofbeldis þjónustu án þess að horfa til kyns eða 

þjóðernis (Bjarkarhlíð, e.d.). En Heimilisfriður hefur ákveðna sérstöðu að þvi leyti að 

úrræðið veitir gerendum ofbeldis aðstoð  (Heimilisfriður, e.d).    

  Í eftirfarandi kafla verður farið yfir ofantalin úrræði, fjallað um hlutverk, starfsemi 

og hugmyndafræði þeirra en einnig verður fjallað um hugmyndir um karlaathvarf fyrir 

karlkyns þolendur ofbeldis í nánum samböndum.  

 

 

2.7.1 Bjarkarhlíð 

Þjónustumiðstöðin Bjarkarhlíð er ætluð fyrir  fullorðna þolendur ofbeldis. Bjarkarhlíð er 

samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar, Velferðarráðuneytisins, Innanríkisráðuneytisins, 

Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, Samtaka um kvennaathvarf, Stígamóta, 

Drekaslóðar, Mannréttindaskrifstofu Íslands og Kvennaráðgjafarinnar og hóf formlega 

starfsemi þann 1. febrúar 2017. Einstaklingar sem eru þolendur ofbeldis geta mætt í viðtöl 

og fengið ráðgjöf hjá félagsráðgjöfum, lögreglu og lögfræðingum án endurgjalds og á 

forsendum þolandans (Bjarkarhlíð, e.d).  Í upphafi var miðað að því að rekstur 

Bjarkarhlíðar yrði þriggja ára tilraunaverkefni en í ljósi mikillar aðsóknar er stefnt að því 

að Bjarkarhlíð verði varanlegt úrræði (Bjarkarhlíð, 2017).       

 Markmið Bjarkarhlíðar er að bjóða upp á samhæfða þjónustu fyrir þolendur 

ofbeldis  á einum og sama staðnum og mæta þörfum þolenda og barna þeirra. Einnig að 

vera sameiginlegur vettvangur fyrir fræðslu og umfjöllun um ofbeldi og birtingarmyndir 

þess og að gefa skýr skilaboð út í samfélagið að ofbeldi í hvaða birtingarmynd þess verði 

ekki liðið. Það sem þolendur ofbeldis geta sótt sér í Bjarkarhlíð er samhæfð þjónusta á 

forsendum þolenda, upplýsingar frá lögreglu um kæruferli og réttarvörslukerfi. Bjarkarhlíð 

veitir einnig lögreglu aðstoð við að tryggja öryggi þolenda og meta hættu á hvort ofbeldi 

gegn þolanda muni aftur eiga sér stað. Bjarkarhlíð sinnir einnig því mikilvæga hlutverki að 

veita fræðslu um ofbeldi, eðli, birtingarmyndir og afleiðingar þess. (Bjarkarhlíð, e.d). 
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 Hugmyndafræðin sem starfsemi Bjarkarhlíðar byggir á nefnist Miðstöð 

fjölskylduréttar (e. Family justice center) en hún byrjaði að þróast í Bandarríkunum árið 

1989. Hugmyndafræðin byggir á að veita fullorðnum einstaklingum sem eru þolendur 

ofbeldis þjónustu á einum stað, ókeypis. Þjónustan miðar að því að þverfaglegt teymi 

fagfólks sé aðgengilegt þolendum og veiti þeim heildræna þjónustu. Árið 2017 voru 

karlmenn 9 prósent þeirra sem leituðu aðstoðar Bjarkarhlíðar (Bjarkarhlíð, 2017).  Athygli 

vekur að árið 2019 voru karlmenn sem sóttu þjónustu Bjarkarhlíðar  18 prósent af 

þjónustuþegum eða 99 á móti 464 konum og tveimur einstaklingum sem skilgreindu kyn 

sitt á annan hátt (Bjarkarhlíð, 2019).   

 

2.7.2  Drekaslóð: 

Drekaslóð var stofnuð árið 2010. Einn af stofnendum hennar er Thelma Ásdísardóttir. Allt 

frá upphafi  stofnunar Drekaslóðar hefur starfsemin miðast að því að setja ekki merkimiða 

á skjólstæðinga sem sækja þjónustu Drekaslóðar.  Kyn eða uppruni skjólstæðinga skiptir 

engu máli og lagt  er upp með að allir upplifi sig velkomna. Starfsemi Drekaslóðar miðast 

einnig að því að allir geti beitt ofbeldi óháð kyni eða uppruna.  Leitast er eftir að nálgast 

hvern einstakling á hans eigin forsendum. Gengið er út frá því að einstaklingurinn geti 

fundið  kraftinn innra með sér og beislað hann  til þess að lifa innihaldsríku og 

hamingjusömu lífi. Einnig er gengið út frá því að hver einstaklingur sé sérfræðingur í sínu 

eigin lífi. Starfsmenn aðstoða og leiðbeina skjólstæðingnum   til þess að þeir nái aftur 

stjórn á eigin lífi. Allir starfsmenn Drekaslóðar búa yfir persónulegri reynslu af ofbeldi 

hvort sem það er sem  þolandi eða aðstandandi.  Þess vegna er mikið lagt uppúr 

jafningjafræðslu og ráðgjöf í starfsemi Drekaslóðar, til þess að vinna úr afleiðingum 

ofbeldis á þolendur.  Drekaslóð hefur yfir að ráða fjölbreyttum starfshópi félagsráðgjafa, 

þroskaþjálfa, sálmeðferðarfræðinga og kennara (Drekaslóð, e.d).   

 

2.7.3  Stígamót: 

Stígamót er sjálfshjálparmiðstöð fyrir alla óháð kyni sem eru þolendur kynferðisofbeldis 

(Stígamót, e.d.a). Stígamót voru stofnuð þann 8. mars árið 1989 á alþjóðlegum 

baráttudegi kvenna en  mörg kvennasamtök á Íslandi ákváðu að sá dagur yrði 
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baráttudagur gegn kynferðisofbeldi á Íslandi. Voru það sjálfboðaliðahópar kvenna sem 

höfðu forgöngu um samstarf, en þeir hópar voru barnahópur kvennaathvarfsins, 

kvennaráðgjöfin, ráðgjafahópur um nauðgunarmál og vinnuhópur gegn sifjaspellum. Var 

það hins vegar félagsráðgjafinn dr. Guðrún Jónsdóttir sem náði að hrífa með sér þessar 

kvennahreyfingar og leggja grunnin að stofnun Stígamóta (Stígamót, e.d.a).  

Frá byrjun hefur starfssemi Stígamóta byggst á  kynjafræðilegri nálgun um 

kynferðisofbeldi. Kenningar kynjafræðinnar ganga út á að skoða samfélagsgerðina, 

sérstaklega valda- og stöðumismun. Til dæmis eru karlar yfirleitt í  valdastöðu gagnvart 

konum og börnum og ófatlaðaðir einstaklingar í valdastöðu gagnvart fötluðum 

einstaklingum. Samkvæmt þessum kenningum er kynferðisofbeldi alvarlegasta  

birtingarmynd kynjamisréttis. Þeir sem beiti  ofbeldi noti það sem stjórntæki til þess að ná 

valdi yfir þolendum og  markmiðið sé að smána, stjórna og hafa vald yfir þolendum 

(Stígamót, 2019).  Starfsemin á Stígamótum gengur út á að hjálpa þolendum að vera 

meðvitaðir  um eigin styrk og valdefla þá til þess að  breyta eigin lífi. Einstaklingur sem 

leitar til Stígamóta ræður  ferðinni, hversu mikinn stuðning hann kýs og hversu lengi.   

Aðstandendur, til dæmis foreldrar, makar og vinir geta einnig sótt til Stígamóta til þess að 

fá stuðning og ráðgjöf.  Frá byrjun hafa  Stígamót sniðið  starfssemina að þörfum  ólíkra  

hópa þolenda  til dæmis karlmanna, fatlaðs fólks, hinsegin fólks og fólks af  erlendum 

uppruna.  Stígamót hafa einnig boðið ráðgjöf í samstarfi við sveitarfélög á ýmsum stöðum 

utan höfuðborgarsvæðisins.  Öll þjónusta Stígamóta er gjaldfrjáls svo að allir geti sótt hana   

óháð efnahag (Stígamót, 2019).      

 Karlmenn eru á bilinu 10 til 20 prósent þeirra sem sækja sér þjónustu Stígamóta 

vegna kynferðisofbeldis. Rúmlega helmingur þeirra voru beittir kynferðisofbeldi í bernsku. 

Karlmenn upplifa reiði oftar en konur sem afleiðingu kynferðisofbeldis og leita frekar í 

áfengi, vímuefni og klámneyslu sem hefur neikvæð áhrif á lífsgæði þeirra. Oft leita 

karlmenn sér ekki aðstoðar fyrr en árum og jafnvel áratugum eftir að brotið var á þeim 

(Stígamót, e.d.c). Karlmenn geta sótt einstaklingsviðtöl hjá Stígamótum, tekið þátt í 

sjálfshjálparhópum og mætt einu sinni í mánuði á strákakvöld sem ber nafnið strákarnir á 

Stígó (Stígamót, e.d.c).        

 Markmið Stígamóta er að þolendur upplifi bætta líðan eftir viðtöl hjá Stígamótum 

en með hjálp ráðgjafa er hægt að vinna með kynferðisofbeldi og afleiðingar þess. 
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Skjólstæðingar Stígamóta nefna að eftir að þeir leituðu til Stígamóta upplifi þeir sig ekki 

sem þolendur heldur einstaklinga sem lifðu atburðinn af. Skjólstæðingarnir telja sig geta 

hugsað um ofbeldið  án þess að fara í tilfinningalegt uppnám og haft stjórn á óboðnum 

minningum sem geta hellst yfir þolendur í formi martraða eða svipmynda að loknum 

viðtölum hjá Stígamótum. Einnig upplifa þeir að þeir þurfi ekki að burðast með skömmina 

heldur að þeir geti skilið hana eftir hjá gerendum kynferðisofbeldisins. Að þeir  upplifi sig 

ekki sem annars flokks, eða  skemmdan á einhvern hátt heldur upplifi að þeir búi yfir innri 

styrk og í stað sjálfsásakanna komi sjálfstraust og sjálfsvirðing. Einnig að  samskipti við 

ástvini, vini og vinnufélaga verða betri,  einlægari og meira gefandi (Stígamót, e.d.b) 

Reynsla starfsemi Stígamóta sýnir að eftir að minnsta kosti fjögur viðtöl lýsi þolendur að 

þeir finni fyrir meiri sjálfsvirðingu, minni kvíða, streitu og þunglyndi (Stígamót, e.d.b).  

 

2.7.4  Aflið  

Árið 2002 voru stofnuð samtök á Akureyri sem bera nafnið Aflið. Var það í kjölfar 

tilraunaverkefnis Stígamóta og Jafnréttisstofu, en í ljós kom að mikil þörf væri á slíku 

úrræði. Starfsemin er sniðin að þörfum þolenda kynferðisofbeldis og/eða ofbeldis í nánum 

samböndum. Starfsemi Aflsins hefur vaxið ár frá ári og skjólstæðingum og viðtölum hefur 

fjölgað á milli ára. Sem dæmi má nefna að árið 2011 voru veitt 685 viðtöl en árið 2016 

voru viðtölin um 1600.  Fimm ráðgjafar vinna hjá aflinu (Aflið, e.d; Aflið, 2018)   Starfsemin 

í Aflinu gengur út á að gera einstaklinga meðvitaða um sinn eiginn styrk. Þeim er leiðbeint 

hvernig sá styrkur getur verið notaður til þess að breyta eigin lífi og að líta á ofbeldið út 

frá félagslegu samhengi en ekki sem persónulega bresti. Skjólstæðingum Aflsins er einnig 

kennt að enginn þekkir afleiðingar kynferðisofbeldis betur en þolendur þess. Þess vegna 

eru skjólstæðingar Aflsins sérfræðingar í eigin lífi og vita meira um sjálfa sig heldur en 

utanaðkomandi aðilar(Aflið, e.d). Þolendum  ofbeldis sem leita til Aflsins er kennt að 

ofbeldið sé aldrei þolendum að kenna en þolendur ofbeldis geta oft öðlast mikinn styrk 

og þrautseygju sem þeir geta nýtt sér til þess að þola ofbeldið, komast í gegnum 

ofbeldissambandið og þær afleiðingar sem geta setið eftir í þolendum (Aflið, 2018). 

Starfsemi Aflsins gengur út á sjálfshjálparstarf og ber einstaklingur ábyrgð á sinni vinnu.   
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Aðrar manneskjur með svipaða lífsreynslu veita honum stuðning og samkennd 

innan samtakanna (Aflið, e.d).        

 Töluverð aukning hefur orðið á einstaklingsviðtölum  hjá Aflinu. Árið 2013 voru 

veitt 803 viðtöl, en á árinu 2018 voru veitt 1460 viðtöl og 1302 árið 2019. Árið 2019 voru 

13 prósent nýrra skjólstæðinga sem sóttu þjónustu hjá Aflinu karlmenn (Aflið, 2019). 

 

2.7.5 Heimilisfriður 

Heimilisfriður er meðferðar- og þekkingarmiðstöð fyrir gerendur ofbeldis í nánum 

samböndum.  Starfsemi Heimilisfriðar gengur út á að vinna með gerendum ofbeldis og 

miðast meðferðin við  að bera  ábyrgð á eigin ofbeldishegðun. Í kjölfarið eru þróaðar leiðir 

til þess að takast á uppbyggilegan hátt við þær aðstæður og samskipti við maka  sem ollu 

því að gerandinn brást  við með því að beita ofbeldi (Heimilisfriður, e.d).    

 Meðferðin var í byrjun miðuð við karla sem voru gerendur ofbelds í nánum 

samböndum. Með aukinni þekkingu var það þó ljóst að öll kyn geta beitt öll kyn ofbeldi. 

Þess vegna miðast meðferðin að því að tekið er á móti öllum  sem vilja og þurfa aðstoð 

við að   hætta að beita maka sinn ofbeldi.  Heimilisfriði er einnig  ætlað að miðla fræðslu 

og þjálfun varðandi ofbeldi í nánum samböndum og afleiðingum þess til almennings og 

fagfólks(Heimilisfriður,e.d).           

          Skjólstæðingar Heimilisfriðar  byrja í einstaklingsviðtölum. Til að byrja með er  boðið 

upp á allt að fjögur greiningarviðtöl þar sem vandinn er kortlagður og metinn. Því næst er 

framhaldið skipulagt, hvort sé hersla lögð á að skjólstæðingar þiggi aðstoðina af fúsum og 

frjálsum vilja og panti viðtal sjálfir. Þó eru undantekningar, til dæmis  þegar 

barnaverndarstarfsmenn, félagsþjónusta eða lögregla vísa málum til Heimilisfriðar. 

 Þolendum ofbeldisins  er alltaf boðið upp á tvö viðtöl í upphafi  og  í lok meðferðar. Það 

er gert til þess að meta hvort öryggi maka og barna sé í hættu. Auk þess er pörum stundum 

vísað í parameðferð þegar  einstaklingsmeðferðinni lýkur (Heimilisfriður, e.d).    

2.7.6 Er þörf á karlaathvarfi? 

Garðar Baldvinsson formaður félagsins Félag árbyrgra feðra telur mikla þörf á að komið 

verði upp karlaathvarfi fyrir karlkyns þolendur ofbeldis í nánum samböndum. Hugmyndin 

að karlaathvarfi snýst um húsnæðisaðstoð og  upplýsingasetur fyrir forsjárlausa feður sem 
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lenda í vandræðum í kjölfar skilnaðar , en einnig fyrir þá sem eru þolendur ofbeldis í 

nánum samböndum. Þörfin sprettur meðal annars upp úr því að forsjárlausir feður gefi 

oft eftir húsnæði, taki á sig skuldir og séu í fjárhagsvandræðum í mörg ár eftir skilnað. Á 

Norðurlöndunum, Bretlandi og í Bandarríkjunum sé að finna athvörf fyrir karlkyns 

þolendur ofbeldis (Vísir, 2005). Undir þetta tekur Ragna Björg Guðbrandsdóttir, 

verkefnastýra Bjarkarhlíðar. Hún segir að konur geti leitað til Kvennaathvarfsins en 

karlmenn hafa í engin slík hús að vernda.  Eins og fram hefur komið áður þá láta karlmenn 

sem eru þolendur ofbeldis í nánum samböndum oft barsmíðar yfir sig ganga vegna þess 

að þeir vilja ekki verja sig með því að beita ofbeldi (Vísir, 2019).   

 Árið 2018 voru formlega stofnuð samtök um karlaathvarf  og var kastljósinu beint 

að nauðsyn þess að opna karlaathvarf fyrir þolendur ofbeldis í nánum samböndum. 

Tilgangur samtaka um karlaathvarf var að  reka athvarf fyrir karlmenn og börn þeirra sem 

væru þolendur ofbeldis í hvaða birtingarmynd þess sem er og að veita feðrum stuðning 

þegar kemur að rétti þeirra til þess að umgangast börn sín. Jafnframt að veita ráðgjöf og 

fræðslu um ofbeldi  þar sem karlmenn eru þolendur og  að leiðrétta viðteknar hugmyndir 

í samfélaginu um að ofbeldi í nánum samböndum sé kynbundið. Einnig að vinna gegn 

tálmunarmenningu og vinna að réttndamálum barna og jöfnum rétti þeirra til þess að 

umgangast báða foreldra sína. Auk þess að vinna að því að þjóðfélagið og stofnanir þess 

virði og fari eftir 65. gr. Stjórnarskrár Íslands og mismuni ekki einstaklingum á grundvelli 

hvaða kyns þeir eru varðandi málsmeðferð forsjármála (Viðskiptablaðið, 2018). 

2.8 Samantekt og rannsóknarspurningar 

Ljóst er að að gagnkynhneigðir karlmenn geta einnig verið þolendur ofbeldis í nánum 

samböndum. Það ofbeldi hefur þó verið mun minna rannsakað en ofbeldi gagnvart 

konum í nánum samböndum. Tegundir og birtingarmyndir ofbeldis í nánum samböndum 

eru margbreytilegar og auk þess birtingarmyndir þeirra. Afleiðingar fyrir þolendur eru 

einnig margbreytilegar og misjafnlega alvarlegar.  Rannsóknarefnið hefur vakið litla 

athygli hér á landi, og er brýn þörf á að rannsaka nánar   íslenska karlmenn sem eru 

þolendur ofbeldis í nánum samböndum. Var þessi rannsókn hugsuð sem framlag til 

vitundarvakningar og verður hún vonandi hvati  að auknum rannsóknum á þessu 

viðfangsefni. Eins og áður hefur komið fram er rannsóknin unnin í þeim tilgangi að svara 

tveimur  rannsóknarspurningum og eru þær eftirfarandi:   
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1) Hverjar eru upplifanir gagnkynhneigðra karlmanna sem eru þolendur 
ofbeldis af því að leita sér aðstoðar?      

     

2) Hverjar eru helstu hindranir sem karlmenn í þeirri stöðu upplifa við að leita 
sér aðstoðar? 

Hér líkur fræðilegri umfjöllun um viðfangsefni rannsóknarinnar. Í eftirfarandi kafla verður 

kastljósinu beint að rannsókninni sjálfri, rannsóknaraðferðinni sem var notuð, og fjallað 

verður um undirbúining rannsóknarinnar og framvindu hennar. 
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3 Aðferð 

Í eftirfarandi kafla verður aðferð og framkvæmd rannsóknarinnar kynnt. Einnig verður  

greint frá viðmælendum rannsóknarinnar. Fjallað verður um gagnaöflun og greiningu 

gagna og  farið yfir siðferðileg álitamál sem komu upp við framkvæmd rannsóknarinnar.  

 Markmiðið með þessari rannsókn var að lýsa reynslu gagnkynhneigðra karlmanna 

af ofbeldi sem þeir hafa orðið fyrir í nánum samböndum og þeim hindrunum sem þeir 

telja sig hafa upplifað við að leita sér aðstoðar. Út frá markmiðum rannsóknarinnar og 

þeim rannsóknarspurningum sem urðu fyrir valinu er eigindleg aðferðafræði sú 

rannsóknaraðferð sem fellur best að markmiðum rannsóknarinnar.   Leitast var við að fá 

innsýn í upplifun gagnkynhneigðra karlmanna af ofbeldi sem þeir höfðu orðið fyrir í 

nánum samböndum.  Undirbúningur rannsóknarinnar hófst í apríl 2021, en þá var  

rannsóknaráætlunin útbúin, heimildavinna hafin og rannsóknaraspurningar mótaðar.  

 Eins og kom fram var eigindleg rannsóknaraðferð valin en með þeirri    

rannsóknaraðferð leitast rannsakandi  eftir því að öðlast skilning á reynslu einstaklinga  út 

frá sjónarhorni þeirra sjálfra (Yegidis o.fl., 2018). Ein megináhersla rannsakanda var að 

geta séð fyrir sér ákveðna heildarmynd af því fyrirbæri sem rannsakað er og  öðlast 

skilning á því,  í stað þess að reyna að spá fyrir um hugsanlega birtingarmynd þess sem 

rannsakað er (Sigríður Halldórsdóttir, 2016.b).    

Aðferðin  sem beitt var í þessari rannsókn byggir á  fyrirbærafræði sem  varpar ljósi 

á reynslu fólks og leggur áherslu á að leggja til hliðar fyrirfram gefnar hugmyndir um 

rannsóknarefnið    (Sigríður Halldórsdóttir, 2016.a). Þessi nálgun gefur þann möguleika 

fyrir rannsakanda að fá  nákvæma lýsingu á reynsluheimi einstaklings og þann skilning sem 

hann hefur á reynslu sinni (Crann og Barata, 2016; Flick, 2014).   

Eigindleg rannsóknaraðferð er lýsandi  og varpar ljósi á  mannlega reynslu,  hún 

leitast eftir því að öðlast innsýn í líf þátttakenda skoða upplifanir, reynslu og skoðanir 

þeirra (Sigríður Halldórsdóttir, 2016.b).  Upplifun einstaklinga er huglæg og er háð 

lífsreynslu og gildum hvers einstaklings fyrir sig  (Yegidis o.fl., 2018). Markmið rannsókna 

sem eru byggðar á fyrirbærafræði veltur ekki á því að alhæfa, finna tíðni eða hlutfall, 

heldur er eingöngu leitast eftir því að fá aukna  þekkingu og dýpri skilning á því fyrirbæri 

sem rannsakað er (Sigríður Halldórsdóttir, 2016.a). Djúpviðtöl eru notuð til þess að afla 



48 

 

gagna en þau eru   mikilvægur liður í eigindlegum  rannsóknum og framkvæmd þeirra 

(Yegidis o.fl., 2018).   

3.1 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru átta karlmenn. Þeir voru á allt frá fertugsaldri upp í 

sextugsaldur. Þeir voru flestir langskólagengnir, höfðu lokið BA gráðum, jafnvel MA 

gráðum í háskóla eða höfðu lokið iðnmenntun. Þeir voru nánast allir í samböndum með 

geranda sínum í mörg ár og áttu allir börn með þeim. Tveir þeirra höfðu verið í fleiri en 

einu sambandi þar sem þeir töldu sig hafa verið þolendur ofbeldis í nánum samböndum.

  Í byrjun var ákveðið að  ráðgjafar í Bjarkarhlíð myndu kynna rannsóknina fyrir 

gagnkynhneigðum karlmönnum sem væru þolendur ofbeldis  sem leituðu sér aðstoðar 

þangað. Gerði rannsakandi kynningarbréf (fylgiskjal I), og eyðublað er varðaði upplýst 

samþykki (fylgiskjal II) sem viðmælendur skrifuðu undir til að taka þátt í rannsókninni. Að 

finna viðmælendur gekk hægt í fyrstu, en aðeins einn viðmælandi gaf kost á sér í viðtal á 

um það bil tveggja vikna tímabili. Olli það rannsakanda nokkrum áhyggjum og ákvað hann 

því að ráðfæra sig við leiðbeinanda. Var þá ákveðið að rannsakandi myndi útbúa 

auglýsingu og setja hana inn á Fésbókarhópinn Pabbatips. Þá fóru að berast til  

rannsakanda óskir um að taka þátt. Auk þess hafði lögmaður sem er málkunnugur 

rannsakanda haft veður af rannsókninni og benti skjólstæðingi sínum á að hafa samband 

við rannsakanda ef hann vildi taka þátt í henni. Þurftu viðmælendur að uppfylla ákveðin 

skilyrði fyrir þattöku; 1) þeir þurftu að vera gagnkynhneigðir þolendur ofbeldis í náum 

samböndum og kona að vera gerandi  ofbeldisins. 2) þeir þurftu að hafa leitað sér 

aðstoðar við ofbeldinu, til dæmis hjá lögreglu, sýslumönnum, í Bjarkarhlíð eða öðrum 

úræðum sem bjóðast þolendum ofbeldis, og hjá vinum og vandamönnum. 3) þeir máttu 

ekki hafa beitt ofbeldi sjálfir. Fimmtán  karlmenn gáfu sig fram og buðust til þess að koma 

í viðtal, nokkrir höfðu ekki samband aftur, en þáttaka í rannsókninni var af fúsum og 

frjálsum vilja. þrír þeirra uppfylltu ekki þau skilyrði sem rannsakandi hafði sett í upphafi. 

Athygli vakti að nokkrir karlmenn höfðu samband og þökkuðu rannsakanda að rannsaka 

þetta viðfangsefni, en voru ekki tilbúnir að deila sinni lífsreynslu í viðtali. Nokkrir af þeim 

viðmælendum sem tóku þátt lögðu mikla áherslu á að ekki væri hægt að auðkenna þá út 

frá frásögnum þeirra í rannsókninni.     
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3.2 Framkvæmd 

Undirbúningur að rannsókninni hófst í apríl mánuði  árið 2021  þegar rannsóknaráætlun 

var gerð og framkvæmd hennar lauk um miðjan nóvember sama ár. Rannsakandi tilkynnti 

rannsóknina til Persónuverndar.       

 Til að svara þeim spurningum sem settar voru fram til þess að nálgast 

rannsóknarefnið voru tekin hálfstöðluð viðtöl en þá er notast við  viðtalsvísi en 

rannsakandi getur spurt ítarlegri spurninga eftir því sem við á.  Markmiðið með því að 

nota hálfstöðluð viðtöl er að  kanna upplifun og reynslu einstaklinga  út frá þeirra eigin 

athöfnum, atburðum og aðstæðum (Guðrún Pálmadóttir, 2016). Eigindleg 

rannsóknaraðferð með notkun hálfstaðlaðra spurninga og hjálp viðtalsvísis er talin henta 

best markmiðum rannsóknarinnar og telur rannsakandi að með því sé hægt sé að fá 

ákveðna innsýn í reynsluheim gagnkynhneigðra karlmanna sem eru þolendur ofbeldis í 

nánum samböndum. Þegar viðtölin voru greind var notast við kóðun og þemagreiningu. 

Til þess að lýsa þessum hugtökum nánar þá er kóðun (e. coding) ein helsta aðferð til þess 

að greina gögn í eigindlegum rannsóknaraðferðum (Yegidis o.fl., 2018). Til þess að lýsa 

kóðun nánar þá merkir rannsakandi þá hluti viðtalanna sem hann telur skipta mestu máli. 

Hann les yfir afrituðu viðtölin, rýnir í atriði sem koma þar fram, leiðir hugann að  merkingu 

þeirra og finnur þessum atriðum heiti sem verða að ákveðnum þemum í rannsókninni. 

Þetta kallast þemagreining (Sigríður Halldórsdóttir, 2016.a). Í þessari rannsókn var opinni 

kóðun (e. open coding) beitt til þess að að skoða viðtölin í heild sinni og finna sameiginleg 

þrástef sem koma fram í viðtölunum (Meyer, 2016; Rizo, 2016). Eftir það var markvissri 

kóðun (e. focused coding) beitt þar sem kóðarnir eru skilgreindir betur og reynt að fækka 

þeim (Padgett, 2008). 

3.2.1 Gagnaöflun 

Tekin voru átta hálfstöðluð viðtöl í rannsókninni við þátttakendur hennar og voru þau 

hljóðrituð með upptökuforriti á síma rannsakanda. Til þess að finna þátttakendur sem 

féllu vel að markmiðum rannsóknarinnar var markmiðsúrtak (e. purposive sampling) valið.  

Hálfstöðluð viðtöl hentuðu rannsókninni vel þar sem markmiðið með notkun þeirra er að 

lýsa ákveðnum þáttum í lífi fólks og veita skilning á þeim (Helga Jónsdóttir, 2016).  Þau 

halda viðmælendum innan ákveðins ramma en þá geta þeir tjáð sig nokkuð frjálslega um 

viðfangsefnið. Rannsóknarspurningarnar og markmið rannsóknarinnar marka þennan 
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ramma (Helga Jónsdóttir, 2016). Til þess að halda viðfangsefninu inn í ákveðnum ramma 

var útbúinn viðtalsvísir (viðauki lll) sem rannsakandi notaði þegar hann tók viðtöl við 

þátttakendur. Viðtalsvísirinn afmarkast af markmiðum rannsóknarinnar og 

rannsóknarspurningunum.  Staðsetning viðtalanna var ákveðin í samráði við þáttakendur 

eins og hentaði þeim best.  Fóru þau ýmist fram á heimili viðmælenda, á afviknum stöðum 

á kaffihúsum, eða í gegnum  fjarfundarbúnað. Rannsakandi leyfði viðmælendum að velja 

þann stað sem hentaði þeim best, enda um viðkvæmt mál að ræða. Allir þátttakendur 

undirrituðu upplýst samþykki. Í þeim tilfellum þar sem fjarfundarbúnaður var notaður var 

upplýst samþykki aflað á þann hátt að rannsakandi sendi viðmælanda eyðublað um 

upplýst samþykki í tölvupósti. Þáttakandi undirritaði það, tók ljósmynd af því og sendi það 

til baka í tölvupósti. Auk þess sem hann lýsti yfir upplýstu samþykki í upphafi viðtals.  Í 

viðtölunum notaðist rannsakandi við hálfstaðlaðann viðtalsvísi  sér til stuðnings. Í 

meginatriðum snéri viðtalsvísirinn að því að nálgast upplifun og viðhorf þátttakenda, og 

spurði rannsakandi nánar út í þau atiði sem hann vildi fá meiri upplýsingar um varðandi 

upplifun vðmælendanna. Öll viðtölin gengu vel, það myndaðist  gott flæði og 

viðmælendur gátu rætt opinskátt um sínar upplifanir. Rannsakandi hafði lokið 

viðtalstækni í meistaranáminu og auk þess grunn og framhaldsnámskeiði í áhugahvetjandi 

samtali (e. motivational interviewing) og beitti hann þeirri viðtalstækni í viðtölunum.   

Lengd viðtala voru misjöfn en þau voru frá tæplega 14 mínútum upp í rúmlega 62 mínútur 

að lengd. 

3.3 Skráning og úrvinnsla gagna 

Eins og komið hefur fram áður voru öll viðtölin tekin upp á hljóðupptökuforrit í síma 

rannsakanda og var þess gætt að síminn væri á flugstillingu (e. flight mode) til þess að 

óþarfa truflun yrði ekki af símanum í formi tilkynninga og símhringinga. Það var gert til 

þess að tryggja næði og skapa gott andrúmsloft fyrir framkvæmd viðtalanna. Einnig til 

þess að koma í veg fyrir að upptakan myndi stöðvast ef símtal bærist rannsakanda. 

Viðtölin voru svo afrituð orðrétt í tölvu rannsakanda. Þegar búið var að afla þessara gagna 

var hafist við að greina viðtölin. Rannsakandi las þau endurtekið yfir til þess að finna í 

þeim sameiginleg þemu. Þegar þemun voru fundin voru þau skráð niður, þeim gefin 

ákveðinn litur og tilvitnanir viðmælanna sem féllu að mismunandi þemu auðkenndar með 

því að lita þær (e. highlight) með viðeigandi lit í word ritvinnsluforriti í tölvu rannsakanda. 
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Niðurstöðukaflinn er byggður  á þeim þemum sem rannsakandi fann í  viðtölunum og eru 

beinar tilvitnanir birtar úr viðtölunum og settar inn í niðurstöðukafla ritgerðarinnar til 

þess að lýsa  þeim þemum sem rannsakandi greindi.  

3.4 Siðferðileg álitamál 

Í rannsóknum er nauðsynlegt að gera sér grein fyrir siðferðlegum álitamálum sem koma 

upp við framkvæmd þeirra. Virðing, skaðleysi, velgjörð og réttlæti eru grunnur siðareglna 

í vísindarannsóknum (Sigurður Kristinsson, 2016).       

  Siðferðileg álitamál eru nauðsynlegur hluti af verklagi rannsakenda við 

framkvæmd rannsókna þar sem mannleg samskipti eru grunnurinn að gögnum sem notuð 

eru. Siðferðileg álitamál geta komið upp á öllum stigum rannsóknarvinnunnar. Mikilvægt 

er að rannsakandi sé meðvitaður um og vakandi yfir að þessi álitamál geti komið upp við 

gerð rannsóknarinnar (Paoletti, 2014). Ástæður þess að siðareglur eru til staðar í 

rannsóknum er til þess að vernda þátttakendur fyrir líkamlegum og andlegum skaða á 

meðan á rannsókninni stendur (Colnerud, 2015). Rannsakendum ber einnig siðferðileg 

skylda til þess að tryggja að þátttakendurnir séu verndaðir fyrir hugsanlegum skaða 

(Yegidis o.fl., 2018). Rannsakandi ber auk þess ábyrgð á velferð þátttakenda og verður að 

hafa í huga að ef þátttakendur ræða um erfiða lífsreynslu getur það valdið þeim 

erfiðleikum. Þess vegna verður rannsakandi að gæta þess að ganga ekki of nærri 

þátttakendum (Ástríður Stefánsdóttir, 2013).      

  Djúpviðtöl eins og eru notuð í eigindlegum rannsóknum geta komið af stað 

tilfinningalegu umróti hjá þátttakendum sem getur krafist þess að að þeir þurfi að leita 

sér faglegrar aðstoðar sem rannsakandi hefur ekki menntun eða færni í að veita. Þess 

vegna verður rannsakandi að hafa í huga að viðtalið sé ekki að snerta   viðkvæma strengi 

sem geti valdið þátttakendum erfiðleikum eða verið valdur þess að þátttakendur upplifi 

erfiðleika. Rannsakandi þarf einnig að gæta þess að viðtalið taki ekki þannig stefnu að það 

valdi skaða og viti hvernig eigi að bregðast við ef það gerist (Sigurður Kristinsson, 2016). 

Rannsakandi þarf auk þess að gæta þess að vernda þátttakendur frá hugsanlegri áhættu 

sem þátttaka gæti falið í sér. Einnig þarf rannsakandi að huga að þeim afleiðingum sem 

niðurstaða rannsóknarinnar gæti valdið þátttakendum (Paoletti, 2014).  Þátttakendur 

undirrita upplýst samþykki fyrir þátttöku. Eyðublað um upplýst samþykki á að veita 

þátttakendum upplýsingar um hverju meigi búast við með þátttöku í rannsókninni. Auk 



52 

 

þess veitir það rannsakanda lagalega vernd, staðfestingu á því að þátttakendur tóku þátt 

í rannsókninni af fúsum og frjálsum  vilja. Einnig þurfa þátttakendur að vera upplýstir um 

kröfur sem gerðar eru til þeirra með þátttökunni, til dæmis vegna tíma eða hugsanlegs 

kostnaðar (Yegidis o.fl., 2018). Auk þess er mikilvægt fyrir rannsakanda að gæta þess að 

ekki sé hægt að persónugreina gögnin en það getur verið erfitt í eigindlegum rannsóknum. 

Auðvelt getur verið fyrir lesendur að vita hver þátttakandi er í raun og veru  og er því mikil 

krafa lögð á rannsakanda að gæta þagnmælsku, halda trúnað og sýna varkárni við 

viðmælendur sína (Sigurður Kristinsson, 2016).  Stundum er ekki nóg að taka út 

persónugreinanlegar upplýsingar eins og nafn og kennitölu heldur geta gögnin lýst reynslu 

þátttakanda sem getur valdið því að hans sé auðkennanlegur (Ástríður Stefánsdóttir, 

2013).  Af þeim sökum er nauðsynlegt fyrir rannsakanda að styðjast við lög um 

persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018. En markmið laga um 

persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga  er að gæta þess að unnið sé með 

persónuupplýsingar út frá reglum og grundvallarsjónarmiðum persónuverndar og 

friðhelgi einkalífsins. 

  

  

 

  



53 

 

4 Niðurstöður 

Í eftirfarandi kafla verður gert grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Þær eru byggðar 

á frásögnum  viðmælendana sem tóku þátt í rannsókninni, og gefa þær frásagnir 

mikilvæga innsýn inn í heim gagnkynhneigðra karlmanna sem eru þolendur ofbeldis í 

nánum samböndum. Hins vegar verður að benda á að aðeins um lítinn hóp viðmælenda 

er að ræða og því er ekki hægt að alhæfa út frá þeim niðurstöðum sem koma fram. En 

niðurstöðurnar geta þó dýpkað skilning okkar á viðfangsefninu og einnig vakið upp fleiri 

spurningar sem hægt er að leita svara með frekari rannsóknum. Til þess að gæta trúnaðar 

fengu viðmælendur dulnefni, og eru dulnefnin, Tómas, Hlöðver, Böðvar, Lárus, Aron   

Pétur, Ríkharður og Baldur.  Í fyrstu verða viðmælendur rannsóknarinnar kynntir til 

sögunnar undir dulnefni. Þvínæst verður varpað ljósi á þau þemu sem komu fram í 

viðtölunum.   

  

4.1 Upplýsingar um viðmælendur. 

Tekin voru viðtöl við átta karlmenn sem áttu það sameiginlegt að hafa verið þolendur 

ofbeldis í nánum samböndum. Þeir höfðu ekki beitt ofbeldi sjálfir og höfðu leitað sér 

aðstoðar, hjá vinum, ættingjum, stofnunum, eða hjá samtökum.  

Pétur 

Pétur er á fimmtugsaldri, háskólagenginn, með BA gráðu. Hann hefur unnið í tengslum 

við háskólamenntun sína, en er núna atvinnulaus. Hann á tvö ung börn með barnsmóður 

sinni. Þau búa ekki lengur saman. Barnsmóðir hans sem er af  erlendu bergi brotin býr 

ásamt börnum þeirra erlendis, en hún fór erlendis með börnin með hans samþykki, sem 

hann sér eftir að hafa veitt í dag og stendur hann í málaferlum  til þess að öðlast meiri 

umgengisrétt. Hann telur sig hafa verið beittan andlegu og líkamlegu ofbeldi af hendi 

barnsmóður. Hann hefur leitað til Bjarkarhlíðar til þess að fá stuðning.  

Tómas 

Tómas er á fertugsaldri og starfar í heilbrigðiskerfinu. Hann  á barn með barnsmóður sinni, 

sem er af erlendu bergi brotin. Tómas var giftur þeirri komu í 9 ár og telur sig hafa verið 

fórnarlamb andlegs ofbeldis og þar á meðal fjárhagslegs ofbeldis af hálfu barnsmóður 
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sinni en þau eru skilin í dag. Tómas nefnir kúgunartilburði og mikla stjórnsemi sem 

barnsmóðir hans beitti hann. Tómas býr í verksmiðjuhverfi á höfuðborgarsvæðinu. Hann 

hefur leitað til barnaverndar, sýslumanns, foreldra sinna og vina til þess að fá aðstoð 

vegna þeirra aðstæðna sem hann var í. 

Hlöðver 

Hlöðver er á sextugsaldri. Hann er giftur í dag og á þrjú börn. Hann er með BA gráðu og 

starfar hjá opinberri stofnun hér á landi. Hann segir að fyrrverandi kona sín sem starfi í 

heilbrigðiskerfinu hafi beitt sig andlegu ofbeldi í gegnum allt þeirra samband, þar sem hún 

hafi gert lítið úr honum. Sambandi þeirra lauk þegar hún viðurkenndi fyrir honum að hún 

hafi haldið framhjá honum. Þegar hann fór að gera sambandið upp eftir skilnaðinn rann 

upp fyrir honum hvað andlega ofbeldið hefði verið falið og að hann hefði verið orðinn 

samdauna því og litið á sjálfan sig sem undirmálsmann þess vegna.  

Aron 

Aron er á fimmtugsaldri. Hann er í sambúð, á þrú börn og tvö stjúpbörn. Hann er með 

tæknimenntun og starfar á því sviði. Hann hefur verið í þremur samböndum yfir ævina. Í 

fyrsta sambandinu var hann beittur líkamlegu ofbeldi, í öðru sambandinu var hann beittur 

andlegu ofbeldi og tálmun eftir skilnað, en það samband stóð um árabil. Hann hefur 

staðið í forræðisdeilu vegna dóttur sinnar við barnsmóður sína í mörg  ár.  

Böðvar 

Böðvar er á sextugsaldri. Hann er giftur og á þrjú börn. Hann er með háskólamenntun og 

er með sjálfstæðan rekstur. Kona hans úr fyrra hjónabandi var mjög stjórnsöm að hans 

sögn og beitti hann andlegu og líkamlegu ofbeldi. Eftir að sambandi þeirra lauk tálmaði 

hún umgengni hans við börn sín og stendur tálmunin enn yfir.   

Lárus 

Lárus er á fimmtugsaldri, menntaður iðnaðarmaður og er í sjálfstæðum rekstri. Hann á 

tvö börn úr fyrra sambandi og er núverandi sambýliskona hans ólétt af barni þeirra. Lárus 

telur sig hafa verið beittan andlegu og líkamlegu ofbeldi af hendi fyrrverandi konu sinni. 

Hann lýsir henni sem stjórnsamri og mjög erfiðri í umgengni.  
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Ríkharður 

Ríkharður er athafnamaður á fimmtugsaldri. Hann er með háskólamenntun og er með 

sjálfstæðan rekstur. Hann á fimm börn. Hann var í sambandi við konu í mörg ár sem beitti 

hann andlegu, líkamlegu, og kynferðislegu ofbeldi allan þann tíma sem þau voru saman. 

Þótt þau séu skilin stendur ofbeldið ennþá yfir og hefur það haft alvarlegar afleiðingar á 

líf hans í dag.  

Baldur 

Baldur er á fimmtugsaldri og er sjómaður. Hann á tvö börn. Hann hefur verið í tveimur 

samböndum þar sem konur hafa beitt hann ofbeldi. Í fyrra sambandinu var hann beittur 

andlegu og líkamlegu ofbeldi. Konan sem hann var með í seinna sambandinu og sú sem 

hann átti börn sín með beitti hann andlegu ofbeldi í formi hótanna um tálmanir til þess 

að fá sínum vilja framgegnt varðandi  umgengni við börnin og auknar greiðslur í formi 

peninga og meðlagsgreiðslna.  

 

4.2 Þemu 

Hér á eftir verður farið yfir þau þemu sem komu fram í viðtölunum. Þau eru eftirfarandi. 

1)  Upplifanir af ofbeldinu 

2)  Að verjast ofbeldinnu 

3)  Aðstoð við ofbeldinu og viðbrögð við hindrunum 

4)  Karlmennskan 

 

4.2.1 Upplifanir af ofbeldinu 

Ofbeldi getur átt sér margar birtingarmyndir og verið misjafnlega alvarlegt. Allir 

þátttakendur rannsóknarinnar töldu sig hafa verið beitta ofbeldi, allir lýsa þeir andlegu 

ofbeldi, fjórir líkamlegu ofbeldi og þrír tálmun í umgengni við börn sín. Tveir þeirra, Tómas 

og Ríkharður, lýsa fjárhagslegu ofbeldi. Aðeins einn þeirra, Hlöðver lýsir einungis einni 

tegund ofbeldis sem hann varð fyrir, en það var andlegt ofbeldi. Allir hinir telja sig vera 

þolendur fleiri en einnar tegundar ofbeldis og birtingarmynda þeirra. Enginn þeirra var í 

sambúð við geranda ofbeldisins lengur þegar viðtölin fóru fram.  
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Hlöðver lýsir því andlega ofbeldi sem hann bjó við þegar hann og kona hans fyrrverandi 

bjuggu saman.  

[…] þetta myndi flokkast sem andlegt ofbeldi, ég er frekar hávaxinn og 
kraftalegur og konan mín fyrrverandi var bara lítil og nett og hún beitti mig 
andlegu ofbeldi og það birtist á alls konar máta 

 

[…]þetta var bara.... reyna að gera lítið úr mér, ég væri ekki nógu 
merkilegur og góður, henni fannst ég vera mjög ómerkilegur maður... 

 

Hann lýsir því einnig hvernig synir þeirra urðu varir við andlega ofbeldið. 

[…]þetta er svona andlegt ofbeldi það er svona .... skrýtið , það getur verið 
hreyfingar eða.... skilaboð þeir hafa örugglega upplifað það að ég sé bara 
pabbinn sem getur ekki neitt sko. Þegar þú veist, í hjónabandinu, ég var svona. 
bara æi, Hlöðver vitleysingur þú veist, strákarnir sjá það mynstur þeir finna 
það alveg.. 

 

Tómas lýsir því andlega ofbeldi sem eiginkona hans beitti hann í formi kúgunar, þegar hún 

var meðal annars að þrýsta á hann að eignast barn með sér. Hann taldi það óábyrgt vegna 

erfiðrar efnahagslegrar stöðu þeirra. Hún spurði hann daglega í langan tíma 

[…] og ég bara eitthvað þú veist þetta hefur ekkert breyst síðan í gær 
sko. Þetta var svona á hverjum einasta degi, þá fór hún bara inn á herbergi 
og lokaði og talað ekki við mig þangað til daginn eftir.   

 

 […] Og þá sagði hún bara við mig ,,það er ekkért mál, ef þú vilt ekki 
eignast barn með mér þá fer ég bara í tæknifrjóvgun, þá verður barnið ekki 
þitt“.  

 

Hann leyfði henni að ráða ferðinni og lét til leiðast.  

[…] ,,ég var náttúrulega alveg sko, allt í lagi...ég náttúrulega elskaði 
  þessa konu“ 

 

[…] Þannig að að ég gaf þetta eftir að við myndum eignast barn og eh... 
og þá  raunverulega  upphófst eiginlega versta martröð lífs míns….
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Tómas lýsir því þegar hann skipti um starf og kynntist meira fólki á hans reiki. Hann sá þá 

samskipti þeirra við sína maka og áttaði sig á að samband hans við konuna sína var ekki 

eðlilegt. 

[…]En svo þegar við hérna, ég uppgötva þetta bara ég fer í aðra vinnu... 
ég fer að  vinna með öðru fólki... 

 

 […]   og þá kynnist ég svona bæði stelpum og strákum svolítið svona á 
mínu reiki og þá kviknaði peran bara, þá sé ég hvernig þau öll eru, það er 
bara alltaf makarnir að gera eitthvað saman eða  það að við öll 
 bondum ágætlega sko..... en ég bondaði alls ekki við konuna mína sko og 
þá keyrði ég bara á vegg (Tómas klappar fast) en á sama tíma stóð ég varla 
undir sjálfum mér.       
     

Tómas nefnir eitt tilvik þar sem kona hans ætlaði að umskera son þeirra heima, án þess 

að bera það undir Tómas, hún stjórnaði nánast öllu í sambandi þeirra og tók mikilvægar 

ákvarðanir án þess að bera þær undir Tómas. En hann þurfti að fá aðstoð barnaverndar 

til þess að stöðva hana í því að umskera son þeirra. 

[…]Ég sagði bara hvað ertu að gera „bara að umskera hann af hverju 
ekki“ Ég  sagði bara þetta er bara ofbeldi, þá sagði hún að þetta væri bara 
næs og að stúlkur vildu hafa í kynlífi umskorna stráka. Ég er nú ekki 
umskorinn sjálfur. Ég sagði að þetta kemur ekki til greina. Við ræddum 
þetta hún sagði  bara   „það verður að umskera hann núna, ef við gerum 
það ekki, hann man ekki eftir  sársaukanum ef við gerum þetta núna, 
 seinna þá mun hann  alltaf muna eftir því hvað þetta er vont“, en ég 
sagði bara þetta kemur ekki til greina. 

 

Tómas lýsir einnig því fjárhagslega ofbeldi sem hann bjó við. 

 […]en svo heldur þetta áfram þetta samband er bara alltaf svona, ég bara 
vann og vann og vann og hún bara eyddi og eyddi. Uhhh já ..svo gerIst það 
þegar hann er ekki nema svona 6, 7 mánaða þá vildi hún endilega kaupa 
gervitennur fyrir frænku sína 

 

 […] . Og ég sagði bara ,,heyrðu við getum það ekki við eigum engan 
pening“. Og ég sagði ,,hverjir eru fleiri að taka þátt í þessu?“ Þú veist ef 
þetta er öll fjölskyldan að taka þátt í þessu ef þetta er öll fjölskyldan þá 
þurfum við að finna einhverja leið að vera með, en hún sagði, “það eru 
bara við sem erum að sjá um þetta”. 
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Tómas nefnir að þau hafi haft miklar tekjur á þessum níu árum sem þau voru saman, en 

vegna eyðslu hennar var mjög erfitt að ná endum saman, þó að ekki hafi verið um fátækt 

að ræða sé litið til tekna þeirra. 

[…]ég er ekki frá því að eg hafi sjálfur verið með fæðingarþunglyndi líka 
en maður var náttúrulega örmagna af þreytu og svo nátturlega átti 
maður aldrei neinn pening og maður varð að skrapa saman fyrir hverjum 
einasta degi og ég myndi ekki segja sko,,, við getum ekki kallað þetta 
fátækt, hún…. bara af því að hún eyddi svo mikið þegar við  semsagt 
skiljum og ég....förum yfir þetta bara þá var heildarvelta okkar  150 
milljónir. 

 

Hlöðver Hann lýsir því hvernig hún  beitti hann andlegu ofbeldi. Hún var í betri 

efnahagslegri stöðu og gerði lítið úr honum vegna þess að hann var með lægri tekjur. Þrátt 

fyrir að hann hafi séð um heimilið og sinnt börnum þeirra á meðan kona hans var að 

mennta sig. 

[…] hún var með hærri tekjur en ég og hún notaði það grimmilega gegn 
mér. Hún sagði mig vera aumingja sem gæti ekki skaffað neitt og hún ætti 
vini sem væru miklu ríkari og svona. Og þegar ég les skilgreininguna á 
heimilisofbeldi hjá Bjarkarhlíð þá er það bara skrifað upp að þetta er bara 
ein tegund af ofbeldi, það er.... efnahagsleg yfirburðapólitík 

 

[…] hún var alltaf að bera sig saman við annað fólk,.... hvernig getur þetta 
fólk keypt sér svona fína bíla og rosalega föst þar einhvernveginn í 
veraldlegum hlutum og einhverju slíku. Og svo hérna fæ ég vinnu, fæ ég 
svona. 

[…] sem var ekki alveg nógu gott, en þetta var farið að fara svo mikið í 
taugarnar á mér að ég hætti að gera kröfur um vinnu, ég tók bara 
einhverja vinnu.  

Eftir að þau skilja nefnir Hlöðver að hann hafi séð fyrrverandi konu sína í nýju ljósi. 

 

[…]Eftir þetta sýndi hún mér aldrei skilning eða misskun á því sem hún gerði 
mér hvort sem það var framjáhaldið eða eftirmálar skilnaðarins hún sýndi 
bara sínar verstu hliðar  

     […]það bara kom eitthvað svona illmenni í ljós 
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Tómas, sem var einnig þolandi andlegs ofbeldis, lýsir ákveðinni “þagnarfýlu” sem kona 

hans  beitti til þess að fá sínu fram. 

[…] þetta var alveg ofboðslega erfiður tími en á sama tíma að, að það 
vantaði ekki hvað var verið að eyða. það var bara eytt og eytt og eytt 
peningum og ég þurfti náttúrulega að vinna til þess að borga þetta. Og ehh 
það skiptir engu máli hvað ég segi, hún fer bara í fýlu, svona þagnarfýlu ef 
ég hlýði ekki. 

 

Tómas lýsir þar að auki þegar barnsmóðir hans sagði Tómasi að hún væri einungis með 

honum  vegna stráksins, en hún  beitti syni þeirra gegn Tómasi , reyndi að telja syni þeirra 

trú um að pabbi hans væri vondur við mömmu hans. Einu sinni þegar Tómas kom heim 

eftir langa vinnulotu reyndi hann að tala við barnsmóður sína.  

[…]Hæ ástin mín gaman að sjá þig, hæ ástin mín ég er kominn heim, ,, já 
ég sé að þú ert kominn heim“,........og þá sagði hún bara ,,you know what 
is wrong“, þú veist hvað er að, nei ég veit ekki hvað er að, ég er ekki búinn 
að vera heima í 4 daga og þá svaraði hún engu, og hérna þetta var alltaf 
svona sko þegar ég ryfja þetta upp.... og ég spurði hana, er eitthvað sem ég 
gerði? Er eitthvað sem við þurfum að laga og þá sagði hún bara ,,ég er bara 
með þér út af stráknum“.  

 

 

Samskiptin á milli þeirra voru oft á tíðum erfið. Eftir að hann hafði skilið við barnsmóður 

sína ætlaði hún að fara með son þeirra erlendis að hitta aðila sem hún hafði kynnst á 

stefnumótaforriti. Tómas lagðist gegn því að hún færi með son þeirra: 

[…] Hún ætlaði að fara að heimssækja 

 

 […] í 

 

 […] og og þér frjálst að fara en barnið fer ekki með þér,[…] þetta er 
eitt hættulegustu löndunum í heimi þetta er einstakingur sem þú hefur 
aldrei raunverulegs hitt, við vitum ekki hvað er þarna hinum með við 
hornið, eins og maður sér í fréttunum, en það er kannski ekki alltaf að 
marka það þetta dópistastríð og allt sem þarna er, og ég sagði barnið 
verður bara heima en þú mátt fara og þá sagði hún það að, hún var alltaf 
búin að smyrja því ofan í krakkann að hún ætlaði að taka hann með svo 
mætti ég til að sækja hann. Við erum með svona jafna skiptingu á að hann 
sé með mér, þá segir hún, veistu það að það er bara pabbi þinn sem leyfir 
þér ekki að fara með mér það er bara hann sem bannar það. Og barnið 
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bara grét og grét og grét, það var búið að undirbúa barnið að fara í flugvél 
og fara í þú veist, fara í ferðalag og það er bara pabbi sem bannar það. 

 

Hún beitti syni þeirra einnig gegn honum í fleiri tilfellum. 

[…] Það er sonurinn, þannig á öllum.. alltaf þegar við voru að ræða málin 
þá var hann alltaf með, hann var fjögurra ára, fimm ára og hún 
náttúrulega grét rosalega mikið og hérna.... strákurinn höndlaði það 
ekkert, þannig að strákurinn höndlaði það ekki þannig að hann bara 
kveikti á sjónvarpinu og hækkaði það  í botn. 

 

[…] og svo sagði hún alltaf við hann, ,,þarna sérðu hvað pabbi þinn er 
vondur hann lætur alltaf mömmu gráta”......og hérna, þetta gengur 
ekkért svona. 

 

Barnsmóðir hans hótaði því í kjölfarið að fara með son þeirra úr landi og þurfti lögreglan 

að grípa inn í og trygga að barnið færi ekki úr landi með móður sinni án leyfis föður: 

 

[…]Lögreglan á Keflavíkurflugvelli setti bara upp eftirlit, för hans verður 
bara stöðvuð ef að það verður reynt að fara með hann úr landi.  

 

Eftir skilnaðinn fer Hlöðver í sjálfsvinnu og gerði upp sambandið og áttar sig þá fyrst á því 

að hann hafi í raun verið í ofbeldissambandi og að sambandið hafi verið á hennar 

forsendum: 

[…] og þá rennur upp fyrir mér að ....þetta var einhvers skonar 
ofbeldissamband.  Og ég var ekki.... ég var bara notaður, ég var misnotaður 
á alls konar levelum.  Ég held að hún hafi aldrei elskað mig, henni langaði 
bara í börn, henni langaði bara í fjölskyldulíf sem er ekki til. 

Hlöðver heldur áfram. 

[…] ég vildi að ég hefði  verið duglegri, ég vildi að ég hefði fattað það fyrr, 
sett henni stólinn fyrir dyrnar af því að ég get alveg verið ákveðinn sko. 
Ég er alveg sterkur karakter en þarna var þetta bara svo lúmskt, þetta 
læddist inn fyrir mínar innstu varnir, þetta ofbeldi og þessi framkoma og 
svona lengi ég bara gleymdi…. Gleymdi sjálfum  mér.  

 

Baldur lýsir því andlega ofbeldi sem hann varð fyrir af hálfu kærustu sem hann var með 

um tvítugt. Hún beitti hann og aðra í kringum hann ofbeldi.  
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[…]Já það er svona af hérna  af alls kyns ástæðum bæði líkamlegt og 
andlegt ehh… það hefur  kannski verið einna verst með kærustu sem ég átti 
rétt um tvítugt, hún var svolítið erfið, frekar slæm undir áhrifum. Það byrjar 
kannski með orðum og svona en svo þróaðist í svona  líkamlegt ofbeldi 
þegar það þokast með restinni. 

 

Baldur nefnir dæmi um líkamlegt ofbeldi sem hann varð fyrir.  

 

[…]Svona klór, hún hún klóraði mig í framan svo það stórsá á mér. Hún sleit 
af mér hálsmen sem mér þótti mög vænt um og hún vissi að mér þótti vænt 
um og henti því út í buskann. 

 

Hann sá í hendi sér að hann gæti ekki verið í þessu sambandi lengur og ákvað að slíta því, 

hann lýsir því hvernig hún brást við. 

 

[…]Ég ákvað að ljúka þessu sambandi þá. Þetta var fyrir utan heima, fór 
bara inn og lokaði að mér og hún sætti sig ekki við það, þannig að hún sko 
maskaði  niður hurðina, braut hana bara í tvennt, ruddist inn og var að leita 
að mér og svona.  

 

[…]Hún beitti marga aðra ofbeldi sko ekki bara mig, bekkjasystur hennar 
til dæmis ef þær voguðu sér að tala  við mig og óð í þær. 

 

Baldur var einnig í öðru sambandi þar sem maki hans beitti hann ofbeldi. Hann eignaðist 

tvö börn með henni. Hann nefnir að hún hafi  beitt hann andlegu ofbeldi í formi hótanna 

um meiri eða minni umgengni við börn sín. Hann sagði hana hafa verið með hótanir ef 

hann borgi ekki tvöfalt meðlag þrátt fyrir að hann greiði tómstundir, skólamáltíðir og 

margt annað sem börnin þurfi.  

[…]Það hefur orðið líka erfitt sko þegar börnin eru notuð til þess að 
krefjast sko annað hvort meiri eða minni umgengni eða peninga svo, og 
hótanir um hérna aukin meðlög.  

 

Pétur lýsir því þegar hann kynnist barnsmóður sinni í fyrstu og ákveðnum þáttum í fari 

hennar sem hann hefði átt að taka betur eftir, þegar hann hugsar til baka. 

[…] það voru svolítil alveg teikn á lofti, soldið, rauð flögg, mikill 
ósveigjanleiki erftitt að ehhhh, rökræða einhver mál eða, þurfti alltaf að 
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hafa rétt fyrir sér og svona ehmm já, miklar skapsveiflur og reiðiköst sem 
að byrjuðu bara snemma og  það.....já svona eiginlega hún var svona 
meiri drifkrafturinn í þessu sambandi, það  gerðist og svona, sem ég 
kannski féll fyrir og svona, það var gaman þegar einhver er ofboðslega 
hrifinn af manni, og sér ekki sólina fyrir manni, eitthvað svona,en hún var 
svona meira að svona... vildi fara í þetta strax og virtist mjög ákveðin, 
gerum þetta strax og hérna, var alveg bara þú veist, fara að eignast börn 
og vildi gera það hratt sko. 

 

Pétur lýsir jafnframt því andlega ofbeldi sem hann verð fyrir: 

[…] þessu fylgdi alltaf svona úthúðanir, ég var alltaf, það hófst alveg 
reglulega bara, stuttu eftir að barnið fæðist að setja út á mig, það er allt 
ómögulegt, sem ég geri, kallaður illum nöfnum, ónytjungur, og og bara 
ónothæfur (hlé) og oft bara mjög grófar svívirðingar, ehh vildi að þú dæir, 
það er enginn tilgangur með þér eða þú átt ekki að lifa, eitthvað svona. 

 

Fljótlega þróaðist ofbeldið  út í líkamlegt ofbeldi: 

[…] og hérna og svo í kringum 

 

 […] þá fer þetta að vera líkamlegt ofbeldi, hún fer að kýla mig, hún kýlir 
mig einu sinni um vorið. Ég tók því svona sem bara eins og þetta væri 
einstætt tilvik og var ekkert að gera meira út úr því, úr því, það var út af 
þvi, einhverju, út af einhverju bara hvenær barnið ætti að fara sofa, út af 
einhverjum algjörum  smáatriðum, ef að ég sagði nei, ég ætla ekki að 
hérna, ég ætla ekki að svæfa hana þarna þá var ég bara kýldur og hérna 
svo bara 

 

 […]kemur upp eitthvað svona svipað 

 

[…] ég sit á rúmi sko  

 

[…] og bara sparkar í mig, kýlir mig og lemur mig bara í klessu 

 

 […] ég panikka bara og er alveg að fara að hágrenja. 

 

Pétur lýsir því einnig hvernig börn þeirra urðu oft vitni að ofbeldinu og urðu einnig fyrir 

því. Í eitt skipti heldur hann á syni sínum í fanginu þegar kona hans beitir hann ofbeldi: 

[…] þvi miður komu upp atvik þar sem hann var bara nálægt því að vera 
beittur ofbeldi, Einu sinni hélt ég á honum og hún kýldi mig fast í 
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hausinn þannig að ég rek hausinn í  hausinn hans, hann var ekki nema 
10 mánaða kannski. Og svo hendir hún einu sinni  [heitum hlut] í mig, 
við eldhúsborðið, ég sit við hliðina á barninu, ég sný mér við og fæ þetta 
í bakið og þarf að fara upp á bráðamóttöku, með brunasár. Það var 
alvarlegasta atvikið.  

 

Lárus nefnir ofbeldi af hálfu fyrrverandi sambýliskonu sem hann varð fyrir, en ofbeldið var 

fyrst andlegt en þróast svo yfir í alvarlegt líkamlegt ofbeldi á fyrsta árinu sem þau voru 

saman 

[…] þetta byrjaði sem mjög andlegt ofbeldi...og fyrsta árið þá var ég 
sleginn í fyrsta skiptið sko.síðan er búið að skalla mig og hrækja framan í 
mig, sparka í mig og kasta [hlutum]og annað sko.Með fúkyrðum ásamt 
líkamlegu ofbeldi og.... í alveg [X] ára tímabil.   

 

Hann heldur áfram: 

[…] þetta var andlegt mikið, mest andlegt en eins og ég segi þetta var líka 
líkamlegt. Það var sparkað í mann, maður var sleginn það var skyrpt 
framan í mann, það brotnaði [hlutur] í andlitinu á mér. Sko þetta var 
hvoru tveggja sko, en meira andlegt heldur en líkamlegt sko. 

 

Aron var beittur ofbeldi af tveimur konum sem hann hafði verið í sambúð með. Sú fyrsta 

sem hann var með frá 17 ára til tvítugs beitti hann líkamlegu ofbeldi. 

[…] Sko í mínu fyrsta sambandi, þá er ég að tala um 17, 18 kannski 
tvítugur þá er bara líkamlegt, og andlegt, það er þá með fyrstu 
barnsmóður minni. Hérna... hún bara gekk  á mann, lamdi mig bara með 
alls konar hótunum, skemma bílana manns, eða hvað sem það var.... 
nærri í hvert og eitt skipti sko. Og einhvernvegin svo spyrnti maður ekki á 
móti að því að maður gerir það ekki sko. Og....það var í einhver þrjú ár, 
svo náttúrulega varð hún ólétt og maður hélt bara að þetta væri lífið. En 
það var svona, maður var skíthræddur í hvert skipti, þegar það komu upp 
einhver deilumál, en það virtist vera hægt að finna þau í hverju horni, 
ehhh það var bara svona sko.... 

 

Aron lýsir því einnig hvernig hann reyndi að koma með afsakanir fyrir þeim áverkum sem 

hann hlaut af  hendi sambýliskonu sinnar. 

[…] þetta var... það var bara ráðist á mann. Rifið, klórað.......klórað 
sparkað, guð má vita hvað, maður var með afsakanir um að maður hafi 
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verið að leika við hundinn man ég. Það var nokkuð algengt þegar ég var 
spurður... 

 

Í seinna sambandinu beitti sambýliskona hans tálmun í umgengni við dóttur þeirra eftir 

skilnað: 

[…] í mínu miðju sambandi, seinna sambandinu, það eru þrjú sambönd 
sem ég er búinn að vera í... , þá byrjar ofbeldið ekki fyrr en eftir skilnað, 
en við vorum saman í alveg 

 

 […] ár, en það var þá tekið alveg með trompi í umgengnis, í umgengni við 
dóttur mína.....og það má alveg segja að ofbeldið sé ennþá í gangi sko. 

 

Hann heldur áfram: 

[…] tálmanir..... tálmanir, þú veist þegar stelpan var kannski með mér, þá 
var verið að senda alls kyns skilaboð, skilaðu henni heim, senda skilaboð. 
Hringt, verið að tala illa um mann út um allan bæ um að ég væri svona 
eða hinseginn. Bara  hótanir í raun og veru. Barnið lendir í yfirheyrslu 
þegar hún kom heim, hvað við hefðum verið að gera, hvað ekki og 
hvernig. 

 

[…] hérna hún hefur aldrei komi með mér í .... aldrei  verið hjá mér 
í....jólum, áramótum páskum sumarfríum. Aðra hverja helgi, ekkert 
svoleiðis. þetta hefur verð svona einn og einn dagur sem maður hefur náð 
að stela, á síðustu  […] árum þá eru tvær, þrjár nætur sem hún er buin að 
vera hjá mér. 

  

Böðvar lýsir því ofbeldi sem hann varð fyrir af hálfu fyrrverandi konu sinnar, þau voru 

saman í tæplega tvo  áratugi. Hann byrjar á því að lýsa ofbeldinu sem hófst á fyrstu 

mánuðum sambands þeirra: 

[…]það það var bara á fyrstu, fyrstu mánuðum sambandsins. Þá var hún 
svona.. ehh.... ofríkisfull. Það lýsti sér þannig að hún tók svona 
skapofsaköst. Ég ætlaði til dæmis út að hitta vini mína. Og þá var hún 
brjáluð vegna þess að þá var hún föst heima með dóttur sinni. Við vorum 
ekki farin að búa saman á þeim tíma, hún reif í mann og  rykkti manni til.  

 

Hann lýsir nánar ofbeldinu í sambandinu, það var að mestu andlegt en einnig líkamlegt: 



65 

 

[…] Hún henti líka í mig hlutum, henti að manni hlutum. Einu sinni henti 
hún að mér, að hausnum á mér 

 

 […] leirtaui og glösum, þar sem ég sat úti í horni og gat ekki forðað 
mér, en ég gat dúkkað  mig niður, það smallaðist allt fyrir ofan hausinn á 
mér.  

 

Hann heldur áfram: 

[…] mest var þetta andlegt ofbeldi, tilfinningalegt ofbeldi. Gríðarleg 
stýring, stýring með reiði. Maður vissi að.... þú þekkir orðtakið, maður 
skilur fyrr en skellur í tönnum. 

 

Hann lýsir andlega ofbeldinu betur og því andrúmslofti sem myndaðist þegar það var 

langvarandi í sambandinu: 

[…] maður sagði eitthvað sem maður vissi að  henni mislíkaði og þá var 
kannski.... slær í borðið, það var svona þykkja. Maður vissi... ok ok. Þetta 
er komið af stað, þetta er komið af stað. Þetta var eins og snjóflóð, maður 
veit ekki hvort það kemur sprenging eftir hálftíma eða þrjá daga.  

 

[…] en það verður sprengja. Engu er gleymt. Engri móðgun er gleymt.... 
hún mátti móðga fólk hægri vinstri sko, en það gilti ekki til baka. 

 

Böðvar lýsir einkennum áfallastreitu sem hann upplifði í sambandinu, einnig villuljósi sem 

þáverandi kona hans beitti hann, til þass að láta hann efast um sína upplifun á aðstæðum 

og efast um sínar eigin minningar. Hann hafði hugsað með sér hvort hún væri með 

sjálfsdýrkandi persónuleikaröskun.. 

 

[…] Því að það kom kannski rifrildi, og ég vara bara þú veist… af hverju… 
af hverju þurfum við að vera að rífast, við vorum bara að rífast í gær eða 
fyrradag, þá var bara allt í uppnámi út af einhverju álíka ómerkilegu. 

 

[…] Ég hefði ekki getað bjargað lífi mínu, þótt að ef ég hefði átt að bjarga 
lífi mínu þá hefði ég ekki getað munað hvað var var sem við rifumst útaf 
þá. Af því að ég var bara kominn í svona sprengjulosts, post traumatic 
stress disorder minnisleysi sko. 

 

[…]Þá var hún að segja, ég hef nú bara áhyggjur af þér, ég held að þú sért 
að fá alsheimer eða eitthvað. Vegna þess að við höfum nú ekki rifist í tvo 
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mánuði, ég man nákvæmlega hvað við rifumst um, það var út af þessu 
þarna. 

 

Ríkharður lýsir byrjun sambands við barnsmóður sína og fyrrverandi eiginkonu. Hann 

nefnir að hann hefði átt að taka betur eftir rauðum flöggum í byrjun sambandsins og 

kennir sér um það.  

[…] ég var í samskiptum við konu í […] ár og daginn sem við kynnumst þá 
byrjaði ofbeldið, ekki strax í formi líkamlegs ofbeldis þetta var … semsagt 
bara andlegt ofbeldi. Enn þann dag í dag 

 

 […] árum seinna fæ ég fleiri hundruð… tugi skilaboða á dag. Áður en við 
kynntumst áður en við rugluðum saman reitum..hún er af [erlendu bergi 
brotin] þá voru kynnin þannig að ég átti að sjá viðvörunarbjöllur strax, 
þannig að maður kennir sjálfum sér dálitið um það. Þannig að ég hef orðið 
fyrir kynferðislegu ofbeldi, mjög grófu líkamlegu ofbeldi legið á spítala. 
Vegna þess ég er öryrki vegna þess í dag, ég er með mjög alvarlega 
höfuðáveka. Það er bara ár síðan… 

 

Fyrst var ofbeldið andlegt og hún beitti börnum þeirra gegn honum til þess að fá fram vilja 

sínum: 

[…] það eru bara hótanir með börnin, allur skalinn. Þú hefur heyrt þetta oft 
áður andlegt.. taka af mér börnin, stinga af með börnin  mín, ef hún fær 
ekki það sem hún vill.  

 

[…]ég er með dropbox account eins og margir og ég er með með tuga 
þúsunda af skilaboðum síðastliðin  

 

[…] árin. Ef að maður myndi senda konunni sinni svona skilaboð þá yrði 
hann bara lokaður inni. 

 

[…]Ég hef þurft að kæra hana, hún stoppar ekkert, ef það er í boði ein króna 
þá tekur hún 10.  Tæmir allt.  

 

Andlega ofbeldið heldur áfram þótt að hann hafi skilið við hana: 

[…]ég má ekki tala við neinn, ég má ekki hitta neinn þó að við séum skilin, 
ég þyrfti að gera nánari skýringu fyrir því 
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Hann tekur dæmi um líkamlegt ofbeldi og kynferðislegt ofbeldi: 

[…] gríðarleg afbrýðissemi ég get verið að keyra fram hjá strætóskýli og þar 
er ung kona. Ég fæ högg í andlitið vegna þess að ég horfði á strætóskýlið en 
ég horfði ekki á strætóskýlið. Það er bara öll katagórían, kynferðislegt ofbeldi, 
komið aftan að mér reynt að stinga fingri upp í endaþarm, káfa á mér eða 
niðurlægja mig. 

 

[…]Líkamlegt ofbeldi er bara stanslausar barsmíðar það er ekkért flóknara 
en það.  Ég hef þurft að leita mér læknisaðstoðar oftar en einu sinni. 

 

Versta tilfellið af líkamlega ofbeldinu sem hún beitti hann varð til þess að hann er í dag 

100 prósent öryrki, þar sem það leiddi til brjóskloss og fleiri afleiðinga. 

[…]   þá lemur hún  mig það illa að ég er með alvarlegt brjósklos í hálsi er 
með stanslaust mígreni ég þarf að fara í mjög alvarlegan uppskurð þetta 
er ekki brjóskos í baki  

 

[…] þetta er háls ég er í meðferð   í sterameðferðum ég hef þurft að ég hef 
þurft að… 

 

[…]  hún lamdi mig það illa að ég rotaðist, eða fékk heilahristing og dett, og 

annað hvort höfuðhöggið eða höggið… ég dett sem gerir það að verkum að 

ég slasast illa og rifbeinsbrotna líka.  

 

4.2.2 Að verjast ofbeldinu. 

Karlmennirnir í rannsókninni sem voru beittir líkamlegu ofbeldi svöruðu því ekki til baka 

með því að beita ofbeldi, heldur kusu að víkja sér undan eða grípa um hendur geranda til 

þess að verja sig.          

 Pétur lýsir því að hann hafi ekki varist ofbeldinu sem hann varð fyrir af hálfu 

barnsmóður sinnar vegna ótta um að það myndi leiða til þess að ofbeldið versnaði og hún 

myndi jafnvel fara að beita börn þeirra ofbeldi. Einu sinni sló hann hana utanundir þegar 

hún hafði slegið hann en það var algjör undantekning að hans sögn: 

[…] Nei ekki mikið, ég ég ég… hef bara ekki gert það sko. (hlé) ég veit það 
ekki eh…. Bara (hlé) mér finnst það bara ekki í lagi. Eh einu sinni þá sló 
hún mig utan undir og ég…. Svaraði því með því að slá hana utanundir 
líka, og sagði henni, bað hana um að hætta að lemja mig. Eftir að ofbeldið 
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hafði hafist þá er þetta búið að vera í nokkra mánuði sko. Þá reyndar, 
reyndar var ég búinn að drekka áfengi sko. En að öðru leyti hef ég aldrei 
svarað fyrir eitthvað. 

  

[…] Bara… ég veit það ekki bara (hlé) mig langar ekki til þess, þetta er 
kannski bara (hlé) hræddur um afleiðingarnar. Þó að ég sé stærri og 
sterkari þá…er hún kannski búin að  magnast upp, svo kannski gerir hún 
eithvað ennþá verra, sko maður veit það ekki, gerir eitthvað við börnin, 
eða ég veit það ekki. 

 

Aron lýsir því þegar hann reyndi að verjast líkamlega ofbeldinu í eitt skipti. Hann varð að 

halda um hendur hennar til þess að verja sig en þá fékk hún marbletti eftir fingur hans 

[…]ég reyndi það í eitt skipti ég man alltaf eftr því það er svo minnistætt, 
ég var ekki nema átján, nítján  ára þá var eitt af þessum skiptum sem var 
ráðist á mig með kjafti og klóm. Ég man eftir því að peysan sem ég var í 
rifnaði öll og ég ég man eftir því að ég greip um úlnliðina á henni, báðum 
megin og þurft hérna svolítil átök til þess að halda þessu, og hérna  hún fékk 
marbletti  

 

[…] bara eftir fingurna á mér og ég man alltaf eftir 

 

[…] þegar hún var að tala við vinkonu sína að hún hafi sagt að ég hafi lagt 
á sig hendur. 

 

Böðvar lýsir því hvernig hann varðist þegar þáverandi kona hans beitti hann ofbeldi, en 

hann varðist á sama máta og Baldur.  

[…]Ég reyndi að verja mig fyrir.. þegar hún beitti ofbeldinu þá greip ég um 
handleggina á henni og hélt henni frá mér, ég gat gert það þegar hún var 
að lemja mig, þá gat ég gripið um úlniðina á henni og haldið henni og 
bent henni á að hún væri bara að  beita ofbeldi, og það var henni mjög á 
móti skapi að maður benti henni á það. Þá rauk hún bara út eða eitthvað. 
Ehhh... ég reyndi lika að ræða þessi mál við hana og...ég gaf mig  aldrei, 
henni fannst það ótrúlega pirrandi. Þetta var bara ofbeldi, eftir að mér 
var gert það ljóst að þetta væri bara það sama hvors kyns sem ég var, þá 
sagði ég við bara við  hana, þú veist.. hún væri bara að beita ofbeldi, 
þegar hún léti svona. Það var bara í rauninni þannig sem ég fékk að halda 
mínum hlut sko, en ég gerði það samt ekkert því að maður er bara tiplandi 
á tánum í kring um svona fólk. 

 

Lárus nefnir að hann hafi frekað kosið að fara afsíðis í stað þess að verjast ofbeldinu: 
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[…] Ég hrinti henni ekki frá mér sko, ég fór frekar í burtu, afsíðis. Þetta 
kom bara svo skyndilega, ég sá bara tryllinginn í augunum og allt í einu 
var búið að sparka í sköflunginn á mér. Ef maður sagði eitthvað vitlaust 
þá kom bara fljúgandi [hlutur] yfir eldhúsið. Þetta var bara einhvern 
veginn ég gat ekkert endilega varist sko eða þannig, þetta voru ekki 
slagsmál sem slík, bara ofbeldi. 

 

Ríkharður nefnir einnig að hann hafi ekki varist ofbeldinu af ótta við að skaða hana: 

[…] Ég hef aldrei lagt hendur á hana til baka, ég hef aldrei lagt hendur á 
mann eða konu, aldrei lagt hendur á.. ekki löðrungað hana eða eitt eða  
ekki neitt. Ég hef ýtt henni frá mér þegar hún er að berja mig skilurðu. En 
ef að ég myndi gefa henni eitt högg þá myndi hún ekki vakna aftur. Ég veit 
það bara, ég er stór, þú ert stór, ef að ég myndi losa um þá reiði sem býr í 
mínum líkama þá myndi hún ekki standa upp aftur. 

 

Hlöðver segir að hann hafi ekki svarað fyrir sig, hann fór í raun að trúa þessu sjálfur að 

hann væri sá maður sem þáverandi kona hans hélt fram að hann væri: 

[…] þá var hún oft að segja að ég væri aumingi og svona, manni finnst 
manni vera svolítill aumingi. Þetta er svona spírall sko. Þannig að.... ef ég 
sagði eitthvað þá var mér ekki trúað, það var bara nei þetta er ekki svona 
þú bara nennir ekki að vinna. Þú bara nennir ekki að vinna þú ert einn af 
þeim mönnum. Segir hún. Þannig að hérna... ég varði mig ekki, ég varði 
mig ekki gagnvart þessu en ég fór kannski að trúa þessu. 

 

4.2.3  Aðstoð við ofbeldinu og  hindranir 

 Allir viðmælendur leituðu sér aðstoðar þegar þeir voru í ofbeldissambandinu, ýmist hjá 

barnavernd vegna barna þeirra, sýslumanni vegna forræðisdeilna og tálmunar, 

sálfræðingum, hjónabandsráðgjöfum en einnig vinum og vandamönnum. Athygli vekur 

að allir viðmælendurnir höfðu oft á tíðum upplifað mun á milli kynja varðandi hvernig 

stofnanir bregðast við. Þeir lýsa ákveðnu ráðaleysi, og nefna að ef þeir væru konur hefði 

öðruvísi verið tekið á málum þeirra.  

Pétur leitaði til barnaverndar, sem mælti með því að hann leitaði til lögreglu eða 

Bjarkarhlíðar. Hann lýsir því hvernig hugmyndir hann hafði um Bjarkarhlíð, hélt að það  

væri einungis fyrir konur: 
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[…] Já, fyrst þegar barnavernd kom með okkar mál þá fór ég að tala við 
barnavernd um þetta, það var alltaf vitað að þetta væri ofbeldi af hennar 
hendi semsagt, það var af  því bara að hún réðst á mig í vitna viðurvist 
og hérna eee…..já ég bara , á þessum tímapunki var ég farinn að hringja 
alltaf í barnavernd á símatíma og tilkynna að það hefði eitthvað komið 
upp á sko. Að lokum sögðu þau við mig, þú verður að hringja í lögregluna 
eða tala við Bjarkarhlíð, og , ég var nú ekkert til í að tala við Bjarkarhlíð 
fyrst, ég hélt að þetta væri eitthvað ekki fyrir mig sko eða eitthvað, er 
þetta ekki bara fyrir konur eða eitthhvað, en svo svo var það alls ekki 
þannig, bara mjög afslappað og gott umhverfi þarna sko. 

 

Pétur nefnir einnig að hann hafi sjálfur verið mesta hindrunin í að leita sér hjálpar. Hans 

eigin fordómar og skoðanir um að karlmenn væru ekki þolendur ofbeldis í 

parasamböndum hefðu verið megin hindrunin:  

[…] ég verð reyndar að segja að mér finnst ég ekki hafa mætt hindrunum 
á Íslandi sko, ekki mikið. Ég held að ég sjálfur hafi haft mestu fordómana 
og þú veist, þetta gerist ekki fyrir karlmenn, þú hlýtur að eiga einhverja 
sök á þessu, þetta hlýtur að vera mér að kenna einhvernveginn og hérna 
þér verður ekkki trúað. Bara fjölskyldumeðlimir hafa sagt  „ekki hringja á 
lögregluna“ þá mun hún bara saka þig um eitthvað og þú veist þér verður 
ekki trúað og eitthvað svona. 

 

Pétur leitaði sér hjálpar hjá foreldrum sínum og ræddi stöðu sína við þá. Þau trúðu honum 

og hvöttu hann til þess að slíta sambandinu við barnsmóður sína: 

[…] Bara, þú verður að stoppa þetta strax, koma þér úr úr þessu, koma 
þér út úr þessu, sem fyrst. Og já mmmm það var aðallega það bara. Nei 
nei þau hafa alveg stutt mig og alveg trúað mér, það hefur ekkert verið 
þannig, hertu þig upp eitthvað svona. Bara nei  nei, við höfum alveg. Ég 
veit það ekki,við höfum alltaf getað átt svona heiðarleg opin samskipti 
um hluti sko, vandamál líka. Það hefur ekki verið vandamál að ræða um 
erfiðleika, emm. Ekkert eitthvað farið í vörn, og svona, ekkert vera að fara 
í vörn. En vinir ég hef alveg heyrt í einum, „ef ég þekkti þig ekki þá er ég 
ekki viss um að ég hefði trúað þér“, sko, maður hefur alveg fengið svona 
komment sko, en ekkert þannig, það kemur mér eininlega á óvart að já 
ég var eiginlega með mestu fordómana sjálfur, ég trúði því að mér yrði 
ekki trúað. Þegar ég fer að ræða um þetta þá, ég hef ekki mætt einhverju 
þannig alla vega ekki hér á landi. 

 

Pétur lýsir einnig ákveðnu aðgerðaleysi hjá barnaverndinni sem var kominn inn í málið. 

Barnsmóðirin fór erlendis með börn þeirra, með leyfi hans, en hann segir að hann hafi 
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ekki verið í neinu ástandi til þess að taka einhverjar ákvarðanir á þeim tíma. Hann veltir 

því fyrir sér hvort þessu hefði verið öfug farið hefði hann verið kona í sömu aðstæðum: 

 […]  Þetta var bara í marga mánuði, ár liggjandi í kerfinu og einhverjar 
heimsóknir og svona en það var aldrei gert neitt. Og hefði ég verið 
gerandi þarna og hún þolandi, börnin hefðu umsvifalaust verið tekin af 
heimilinu og farið í kvennaathvarfið, og það voru svo mikil mistök af hálfu 
barnaverndarkerfisins að þú veist líka...þau voru alltaf að segja sko við 
getum ekkert gert því að þú ert hlyntur því að þau fari út. Þú ert 
samþykkur þessu og, ef báðir aðilar eru samþykkir þá getum við ekkert 
gripið inn í. En ég var bara náttúrulega ekkert fær um á þessum tíma að 
taka einhverjar skynsamlegar ákvarðanir með réttindi barnanna...sem ég 
átti náttúrulega að gera og mér líður illa yfir, mér finnst ég hafa brugðist 
þeim þarna, ég leyfði þessu að gerast, en þú veist, þau áttu ekkert að 
hlusta  á mig, þau áttu náttúrulega að stöðva þetta. 

 

[…]ég efast um að barnavernd hefði hleypt börnunum út eða ekki tekið 
þau út af hemilinu ef þessu hefði verið öfugt farið. 

[…] þau gerðu kannski mistök, mistök að hleypa börnunum út 

Aron lýsir einnig því aðgerðaleysi sem hann upplifði í forræðisdeilu við barnsmóður sína 

hjá sýslumannsembættinu. Vegna samskipta við dóttur sína á meðan hann væri erlendis 

í námi.  Hann fékk það ekki í gegn að fá að heyra reglulega í henni í gegnum skype. Í lok 

viðtalsins segir fulltrúi sýslumanns við hann. 

[…]En sýslumaðurinn segir við mig þegar hún er farin, ,,farðu bara út og lærðu 

hún verður örugglega kólnuð þegar þú kemur til baka það þýðir ekkert að 

tjónka við þessu sko“. 

 

Tómas lýsir því hvernig foreldrar hans brugðust við þegar hann leitaði aðstoðar hjá þeim. 

Faðir hans trúði honum og stóð með honum, en móðir hans var mjög upptekin af stöðu 

barnsmóður hans ef þau hættu saman og að hún yrði einstæð móðir í kjölfarið: 

[…] Pabbi minn reyndist mér mjög vel og mamma líka en þau eru bara af 
þeirri kynslóð að konur eru fórnarlömb og menn eru vondir sko. Mamma 
er... þetta er bara ekki inni í sjóndeildarhringnum hjá henni, það sem við 
erum að ræða. 

 

[…] Mömmu var bara haldið utan við þetta, mamma mín, hún var alltaf á 
því og amma mín líka semsagt mamma hennar, voru svo uppteknar af því 
að ef ég myndi skilja þá yrði hún einstæð móðir. 
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:   

[…],, þú getur ekki skilið við hana þá verður hún einstæð móðir“, já ég veit 
það en hvað með mig verð ég ekki einstaður faðir eða, þú getur bara 
gleymt því sko, og þetta bara. Og mamma mín, ég held að hún hafi tafið 
málið í marga mánuði ,, þú veist það Tómas minn að, að þið skijið þá verður 
hún einstæð móðir”. 

 

Faðir hans var hins vegar ósammála móður hans: 

[…] hann varð mjög reiður, þegar að sko, svo öll þau atriði sem við fórum 
að telja upp sko, ég hafði ekki sagt þeim þetta með umskurðinn og svona 
og hann sagði þetta, er ekki hægt sko. Þú verður að lifa þínu lífi. ,,þú getur 
ekki látið sökkva þér svona. þið getið farið í fjöskylduráðgjöf og svoleiðis 
en þú hefur allan minn stuðning sama  hver niðurstaðan verður”. 

 

Aron lýsir því einnig þegar hann hefur rætt við vini og vandamenn um aðstæður sínar.  

[…]Það segja allir. Láttu hana vera það þýðir ekki að tjónka við henni, stelpan 
kemur. Hún kemur einn daginn þá þarft þú að vera til staðar og og..... þetta 
er þaggað ég held að það sé orðið, ( hlé í 10 sekúndur, Aron tárast). 

 

Hann lýsir því að þeir sem hann ræðir við gefi honum ráð, en þeir vita í raun ekki hversu 

þungbær og erfið sú lífsreynsla að vera þolandi tálmunar. 

[…] Sko..... ég ......það er rosalega auðvelt að gefa heilræði ef þú þarft ekki að 
standa í sporunum sjálfur. 

 

[…],,reyndu ekki að hugsa um þetta vertu ekki að spá í þetta. Stelpan kemur“ 
þetta er alveg sama nálgunin alls staðar sama hvert þú kemur.  

 

Tómas lýsir einnig ákveðnu tómlæti hjá barnaverndinni þegar hann leitaði til hennar 

vegna umskurðarmálsins: 

[…] Og alls staðar þar sem ég leitaði aðstoðar eins og í 
umskurðarmálinu, þá var bara...þetta er ekki gott. ....Og á ekkért að gera 
neitt í málinu? Eitthvað og þegar ég hringdi í barnaverndina, hún var bara... 
“skoðum þetta”. Þetta er ofbeldi sko. 

 

[…]og hérna svo er hann eitthvað að skoða þetta, hann sendi mér 
tölvupóst til baka, við erum að skoða þetta,  mmmm ég man ekki alveg 
hvað kom út úr því, það var etthvað  fáránlegt, það var bara... þetta er nú 
ekki gert á Íslandi, og svona eitthvað, hann fann einhverja umræðu þar sem 
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umboðsmaður barna hafði sko talað við barlalæknana að það ætti ekki að 
umskera.   

 

Tómas lýsir aðstöðumun á milli kynjanna í þessu tilfelli. Hann telur að ef kona hafi haft 

samband við barnavernd út af sömu ástæðum þá hefðu viðbrögð barnaverndar verið mun 

meiri: 

[…]en þarna sérðu hvernig þetta virkar, ef það er móðir sem að tilkynnir til 
barnaverndar eitthvað þá geri ég ráð fyrir að barnaverndin grípi til 
einhvera úrræða, skrifi málið niður eða geri eitthvað.  

  

Aron upplifði skömm yfir því að þurfa að leita sér aðstoðar og leitaði sér aðstoðar í raun 

bara við afleiðingum ofbeldisins en ekki við því að hafa verið beittur ofbeldi: 

[…] sko nei ég ætla að leyfa mér að segja, nei ég hef alla tíð skammast mín 
fyrir, ég hef farið til sálfræðings, ég hef farið til þú veist læknis alls konar, 
en meira út af kvíða, depurð, ég ætla ekki að segja þunglyndi sem má 
klárlega rekja beint til andlegs ofbeldis skilurðu, en ég hef aldrei... ég hef 
stigið mjög varlega til jarðar við að að segja ástæðuna. Ég hef skýlt mér á 
bak við þreytu, erfiði, fjárhagslega..... eða veikindi einhvers. En ég hef aldrei 
viðurkennt…. hérna ég er bara í bölvuðu brasi með mína fyrrverandi út af 
því að ég fæ ekki að hitta barnið mitt. 

 

Böðvar tekur fram að hann fékk þáverandi konu sína með sér til hjónabandsráðgjafa, en 

konan hans fór úr tímanum áður en honum lauk. Þá sagði hjónabandsráðgjafinn við hann: 

[…] ,,Þú veist að.... ef að þú værir kona og hún væri karl þá værir þú ekki í 
vafa um hvað þetta er. Þetta er bara ofbeldi, þetta er heimilisofbeldi og 
það skiptir ekki máli hvort þú sért karl eða kona”. 

 

Böðvar lýsir viðbrögðum sínum þegar hann heyrði hjónabandsráðgjafann segja þetta: 

[…] Þetta var bara já svona.... móment fyrir mig, sem ég áttaði mig ekki 
fyrr á, að ef ég væri ekki karlmaður, þá mundi ég strax vita hvað þetta er 
og ég mundi aldrei líða það að það yrði komið svona fram við systur 
mína.... eða vinkonur.  

 

Lárus tekur fram að hann hafi frekar mætt ráðaleysi frekar en hindrunum,  til dæmis þegar 

hann fór og leitaði sér aðstoðar í Bjarkarhlíð og nefnir að ef hann hefði verið kona hefði 

verið öðruvísi tekið á hans aðstæðum:  
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[…] Ef ég hefði verið kona og farið í Bjarkarhlíð þá þá hefði verið 
örugglega tekið allt öðruvísi á mót mér. Það var ekkert tekið illa á móti 
mér. En það hefði verið gert öðruvísi. Já bara ráðaleysi vegns þess að 
þetta er innan gæsalappa taboo, það er bara þannig, þó að það er 
kannski aðeins meiri umræða um þetta í dag. En þetta er ennþá svona að 
ef kona lendir í ofbeldi, það vita allir um það en ef karlmaður lendir í 
ofbeldi þá er því sópað undir teppið sko (hlær).  

 

[…] jú mér var alveg trúað sko en eins og ég segi það er ekki til nein lausn, 
ef ég væri kona þá væri bara sagt heyrðu og tekið upp símann og hringt í 
kvennaathvarfið þú veist karlinn er að berja konuna, þannig að mér er 
trúað en það er ekkert hægt að gera það öðruvísi en að þú vinnir úr því 
sjálfur.   

 

Ríkharður nefnir hins vegar að það hafi verið mikil viðbrigði að leita til Bjarkarhlíðar. Hann 

hafi upplifað mikinn stuðning þar: 

[…] Þegar ég hef samband við kvenna… semsagt Bjarkarhlíð fer þangað og 
legg fram þessa bókun, ekki kæru fyrir ofbeldi, kynferðislegt, fjárhagslegt, 
líkamlegt þá fæ ég rosalegan stuðning fyrst, mér leið svakalega vel, 
léttirinn var alveg gríðarlegur.  

 

Hann lýsir upplifun sinni nánar þegar hann fór til Bjarkarhlíðar: 

     […] Ég hef.. hjá Bjarkarhlíð þú veist ég leitaði fyrst til Bjarkarhlíðar  

 

[…] þá var ég bara dreginn inn á skrifstofu þar sem var lögreglukona áður, 
man ekki hvað hún heitir, það er komin ný núna, þar sem ég var eiginlega 
bara neyddur til þess að kæra hana… 

 

Hann nefnir einnig ákveðið ráðaleysi hjá íslenskum stofnunum þegar karlmenn sem eru 

þolendur ofbeldis í nánum samböndum leita sér hjálpar:  

[…]Ég er buinn að vera í þessari baráttu í […] ár og nú er ég búinn að vera 
að tala um þetta á íslandi við kerfið en hérna það eru fullt af konum sem 
eru gerendur og og og komast upp með að og það mun ekkert breytast það 
verður að koma svona hugarfarsbreyting hjá mönnum, þeir þurfa að 
standa upp. Það er ekkert að því að gráta ekkért að því.  

 

[…]En íslenska kerfið… það skiptir engu máli, við erum rosalega græn á 
Íslandi, sálfræðingar og allt þetta, ég er í áfallastreitumeðferð í dag og sá 
maður er þrítugur. Hann getur ekki höndlað mig, ekki af því  að hann vill 
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það ekki, hann bara sér það þetta er það mikið, hann þarf að fá einhvern 
reynslubolta. Það eru mjög fáir reynsluboltar á Íslandi til þess að lesa þetta 
fólk, það þarf að spýta í lófana þarna og ekki að stimpla að konur geta ekki 
lamið. 

 

Hann lýsir einnig miklum mun á hvernig önnur lönd taka á málum þar sem kona beitir 

karlmann ofbeldi, en á meðan sambandi þeirra stóð bjuggu þau um tíma erlendis: 

[…] Öll önnur lönd kunna að taka á svona manneskju nema Ísland. Kerfið 
okkar er svo grænt og við erum ennþá í torfkofa menn, menn, menn eru 
ekki lamdir á íslandi. 

 

Hann lýsir því nánar hvernig stofnannir erlendis nálgast þessi ofbeldismál. Ekki sé horft 
eins mikið á kyn heldur sé það viðurkennt að konur geti einnig verið gerendur: 

 

[…]Þar horfir mannsaugað ekki á mig og þig og skilgreinir okkur sem konu 
og mann, þar er bara gerandi og þolandi. Á Íslandi er það ekki þannig, 
karlmenn eru gerendur og konur þolendur og við erum bara varðandi 
kynferðisglæpi og annað, ekki bara þessi málefni þá eru karlmenn alltaf 
gerendur. Þó að það séu 17 prósent karlmenn sem leituðu til Bjarkarhlíðar 
á þessu ári, þá er það bara dropi í hafi, okkur er ekki trúað.  

 

Hann nefnir einnig vini sína, þegar hann hafi rætt  um þetta við þá. Hann segist hafa misst 

marga vini vegna barnsmóður sinnar:  

[…]En það fer bara eftir hvern þú talar við, sumir segja bara  ,,hættu að tala 
um þetta þú ert búinn að  væla í... 

  

 

 […] ár” Sumir sem hafa orðið vitni að ofbeldi hennar, andlega ofbeldi, 
hrista náttúrulega bara hausinn.  Það er bara allur skalinn, sumir vilja ekki 
tala við mig út af þessu ég hef misst vini út af þessu, ég gerði ekki neitt.  

 

Böðvar nefnir einnig þá vantrú og ákveðna fordóma sem  sem hann upplifði  hjá 

sálfræðingi sem hann fór í viðtal til. 

[…] í viðtali við sálfræðing sem er yfirmatsmaður í forsjárdeilu sem ég stend 
í vegna yngstu dóttur okkar. Þá, þá mætir maður vantrú, bíddu…. nú ert þú 
fullvaxinn karlmaður? 
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Hlöðver lýsir því hvernig langtíma afleiðingar af ofbeldissambandinu höfðu mikil áhrif á 

hann og hvað hann hafi það gott af því að fara í Bjarkarhlíð. 

 

[…]Og þetta er svona lamandi til lengdar, maður missir svolítið sjálfstraustið 
og sjálfsvirðinguna þannig að ég hafið rosalega gott að fara í Bjarkarhlíð en 
sem betur sem betur fer fór ég, í fyrsta sinn gat ég talað um þetta og ég fékk 
sína ráðleggingu frá lögfræðiteyminu, lögfræðingum, og...... og hérna. Og það 
var svo gott að vita að maður er ekki einn í heiminum, þó að ég sé karl, karlar 
koma þarna alveg sko. 

[…]bara með því að tala þá opnast fyrir manni gáttir sem að maður skilur ekki 
og svo einhvernveginn…einhvernveginn skýrist allt. En ég hafði mjög gott af 
þessu 

 

Baldur nefnir að hann leitaði sér aðstoðar hjá sýslumanni í sáttameðferð ásamt 

barnsmóður sinni til þess að hótunum hennar myndi linna. Hann upplifði þá meðferð mjög 

skrýtna og að skoðanir hann hafi ekki verið teknar til greina: 

 

[…]Ég upplifði það ekki gott það var mjög skrýtð það system er ekki í lagi 
sko, þegar ég, þegar það var til dæmis farið í .. við fórum í svona 
sáttameðferð, svo það gekk engan veginn, var aldrei að fara að ganga upp, 
til dæmis í lokin á einum fundi þá stendur hún upp og segist ætla að krefjast 
þess að ég borgi tvöfalt meðlag   

 

[…] þessi kona sýslumaður ..fulltrúi sýslumanns henni fannst það bara allt í 
lagi að bara vera með svona hótanir sko bara eðlilegt kannski.  

  

[…]Og ég upplifði alveg ótrúlega mikið óréttlæti þar þar sem mér fannst 
bara að þetta væri fyrirfram ákveðið. Það var bara horft á að ég væri með 
nógu góðar tekjur til þess að borga tvöfalt með þeim báðum og ekkert horft 
til aðstæðurnar  og ekkert  tekið tillit til hvað ég væri að borga með þeim í 
íþróttum og tómstundum.  

 

4.2.4  Karlmennskan 

Viðhorf karlmannana  til eigin karlmennsku koma fram í viðtölunum, en þeir upplifðu að 

þeir sem karlmenn ættu að geta ráðið við þær aðstæður að vera þolandi ofbeldis í nánu 

sambandi.           

  Pétur nefnir að honum finnist erfitt að ræða þetta við aðra karlmenn, sérstaklega 
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ef hann þekki þá ekki, honum finnist einnig erfitt að ræða þetta við aðrar konur vegna 

þess að honum líði þá eins og að hann sé að gera lítið úr baráttu kvenna gegn ofbeldi. 

Hinir karlmennirnir upplifðu ekki að það væri erfitt að ræða sína reynslu sem þolendur 

ofbeldis við aðra karlmenn. Pétur nefnir til dæmis viðbrögð annarra karlmanna ef hann 

segir þeim sögu sína, og einnig að hann eigi erfitt með að ræða um þetta við konur vegna 

þess að þá sé hann að gera lítið úr baráttu þeirra gegn ofbeldi 

[…] Já, góð spurning. Ja mér finnst erfitt að tala um þetta við karlmenn ef 
ég þekki þá ekki, hvernig þeirra viðbrögð verða. Sumir geta farið í lás og 
bara, hvaða djöfulsins aumingjaskapur er þetta, eitthvað svona sko. Og 
mér finnst kannski líka erfitt að ræða um þetta við konur út af því að mér 
finnst kannski að,..... hvað á ég að segja, ég vil ekki vera að ræða um 
eitthvað svona vegna þess að þá væri ég að véfengja baráttu kvenna, 
þeirra hlutskipti sem fórnarlömb, og ehhh alla vega svona, ég  fylgist 
náttúrulega með umræðunni á samfélagsmiðlum og svona,  vegna þess 
að þegar maður er í svona máli sjálfur þá fer maður kannski að fylgjast 
með svona umræðu, og maður hefur alveg séð að margir hafa alveg 
sterkar skoðanir á svona hlutum og kannski án þess að hafa kynnt sér 
málavexti. Það er alveg sárt sko, en ég skil það alveg líka.  

 

Pétur nefnir einnig hvernig hann réttlætti ofbeldið sem varð fyrir, fyrir sjálfum sér, vegna 

hugmynda hans um að kona hans væri í svo viðkvæmri stöðu. Sem erlend kona komandi 

úr erfiðum aðstæðum í æsku, en hann sem karlmaður byggi við svo mikil fríðindi: 

[…] Ég var alltaf að hugsa um hennar velferð, þú veist að. Hún átti svo 
bágt, hún ólst upp við erfiðar aðstæður, hún er útlensk og hún á svo bágt 
hérna á Íslandi, þú veist, ég var alltaf að verja hana og jafnvel var kominn 
út í það að réttlæta þetta af því að, þú veist af því hún var svo jaðarsett 
og í svo miklum minnihluta að hún má alveg vera að lemja mig, ég bý við 
svo mikil fríðindi ....eitthvað svona ehh.... ég veit svo sem ekkert svarið við 
því, það getur verið að það sé þannig en mér finnst það nú kannski ekki, 
það stríðir gegn minni (hlær) allri heilbrigri skynsemi, þú veist. 

 

Pétur lýsir einnig afleiðingum ofbeldisins á líf hans enn þann dag í dag. 

[…]Ég bý kannski að þeim forréttindum að ég get staðið á eigin fótum eða 
getað það hingað til, og kannski bara þessi ótti,að hún sé að kýla mig 
þetta er ekki gaman...ég get kannski, þó hún kýli mig tvisvar, þrisvar þá 
eru ekki miklar líkar á að ég hljóti alvarlegan skaða af eða deyji, sem gæti 
kannski gerst ef þetta væri öfugt sko, hugsanlega. En mér finnst sálrænu 
afleiðingarnar vera hræðilegar sko, ég er bara mjög niðurbrotinn eftir 
þetta þú veist bara. 
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[…] Bara, kvíði erfitt með að taka ákvarðanir, bara svona hlédrægur 
óöruggur. Ég ge bara dottið í þyngsl.. mig grunar að það sjáist utan á mér 
að bara drungi, og það er erfitt í atvinnuviðtölum að vera brosandi og næs 
sko, héld að, ég var kominn langt í atvinnuviðtali við fyrirtæki út í bæ um 
daginn sko, ég fékk ekki þá vinnu, ég veit ekki raunveruleikan en mig grunar 
að það hafi eitthvað háð mér að ég hafi ekki verið með þá útgeislun sem ég 
ætti að vera með, ég var svona, eitthvað svona doði, þreyta. 

 

 Lárus nefnir að honum þyki ekki erfitt að ræða um aðstæður sínar við annan karlmann: 

[…] bara ekkert mál, þegar bara mér var kastað út í síðasta skiptið, það 
var búið að gerast nokkuð oft þá tók ég þann pól í hæðina að tala bara 
opinskátt um þetta alveg sama sko.  

 

[…] en ef fólk vill spyrja mig, þá útskýri ég bara hlutina sko, þannig 
að...þetta er ekkert leyndarmál sko. 

 

Hlöðver fannst einnig ekkert tiltökumál að ræða þetta við annan karlmann: 

[…] ég bara…allt í lagi. Ég skammast mín ekkert fyrir þetta. 

Böðvar tók fram að það sé allt í lagi, en að aðrir karlmenn sem hann ræði við séu ráðalausir 

gagnvart þessum aðstæðum sem hann hefur verið í: 

 […] það er allt í lagi sko. Það er ekki þannig að maður mæti fordómum 
heldur bara allir ráðaalusir og enginn að tala saman. Það kemur yfirleitt 
einhver saga frá þeim sjálfum eða vini eða eitthvað þannig. 

 

Hann nefnir einnig viðhorf sín til karlmennsku, að hann ætti að geta ráðið við þessar 

aðstæður út af því að hann sé karlmaður: 

[…] Auðvitað bara....illa, ég gerði mér ekki grein fyrir því, ég var ungur 
maður innan við þrítugt og  eina sem ég hugsaði, hvernig karlmaður er 
ég ef ég ræð ekki við eina skapheita konu? 

 

Aron nefndir þá stöðu sem hann upplifði sem karlmaður í þessum aðstæðum, samfélagið 

vill að karlmenn tjái sig, samt sam áður upplifði hann skömm við það að sýna tilfinningar: 

 […] eða hérna...svona þér er hálfpartinn stillt upp, eiga að skammast sín 
að sýna  tilfinningar, en á sama tíma vilja...vill samfélagið að við sýnum 
tilfinningar en þú veist, en það virðist vera að þessi skipting sé bara 
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ekki...við viljum hana en hún er samt ekki....við erum búin að festast, komin 
í hjólförin, en kannski er ég...kannski er ég bara svona..(hlær) 

 

Hann lýsir einnig viðhorfum samfélagsins fyrir um það bil aldarfjórðungi síðan þegar hann 

skildi við fyrstu sambýliskonu og barnsmóður sem beitti hann líkamlegu ofbeldi: 

[…] Mér finnst ekki karlmönnum trúað þegar hérna þeir, og ég og er er 
ekki viss um eins og með mitt líkamlega ofbeldi, þá var það bara 
hundurinn eða ég datt, karlmaður, karlmaður lætur ekkert lemja sig sko. 
Þá var umræðan þannig. 

 

Baldri finnst betra að ræða þessi mál við karlmenn frekar en konur vegna þess að þeir hafa 

sumir upplifað svipaða hluti: 

[…]Mér finnst það bara, það er alveg hægt. Mér finnst það auðveldara en 
að tala um þessi mál við konu, karlmenn hafa náttúrulega upplifað þessa 
hluti sko.  

 

Ríkharður nefnir að ef hann væri ekki andlega sterkur og hann upplifir sig, þá væri hann 

sennilega búinn að taka eigið líf. Andlegur styrkur getur verið birtingarmynd karlmennsku: 

[…] Ef að ég væri ekki með bein í nefinu og sterkur í kollinum þá þá væri ég 
búinn að gera eitthvað við sjálfan mig sko því miður. Sem betur fer, fyrir 
börnin mín, þú sérð myndir af börnumum minum út um allt. Ég bara vakna 
á morgnana bara fyrir þau, ég get ekki skilið þau eftir hjá henni, það er ekki 
séns, þá er þetta búið þyrir þau, ég get það ekki þetta eru bara bardagar. 
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5 Umræða 

Í eftirfarandi kafla verður farið yfir styrkleika og annmarka rannsóknarinnar, niðurstöður 

ræddar og bornar saman við fyrirliggjandi þekkingu og þær kenningar sem eru nefndar í 

rannsókninni. 

5.1 Styrkleikar og annmarkar rannsóknarinnar 

Styrkleikar rannsóknarinnar felast í því að viðfangsefnið hefur verið lítið rannsakað á 

Íslandi, og getur rannsóknin  því varpað ljósi á upplifun og viðhorf íslenskra 

gagnkynhneigðra karlmanna sem eru eða hafa verið þolendur ofbeldis í nánum 

samböndum. Rannsóknin hefur óyggjandi hagnýtt sem og þekkingarlegt gildi fyrir 

almenning og fagaðila. Þar að auki  leggur hún  grunn að frekari rannsóknum er varða 

þetta viðfangsefni. Rannsóknin byggir á fræðilegum grunni og voru þátttakendur almennt 

ánægðir með framtak rannsakanda að varpa ljósi á þetta viðfangsefni.   

 Hins vegar eru annmarkar rannsóknarinnar þeir að með eigindlegri 

rannsóknaraðferð er ekki hægt að alhæfa niðurstöður hennar yfir á allt þýðið. Þó svo að 

alhæfingargildi rannsóknarinnar  sé takmarkað má hins vegar draga ákveðinn  lærdóm af 

upplifun og viðhorfi karlmannana  sem tóku þátt í rannsókninni.  Helga Jónsdóttir (2003) 

tekur fram að   takmarkanir felist einnig í því að viðmælendur geti alltaf dregið  upp tilbúna 

mynd af sjálfum sér eða fundist viðfangsefnið  of þungbært  til þess að geta rætt það 

ítarlega. Það getur valdið því  að umræður geti orðið yfirborðskenndar sem hefur mikil 

áhrif á niðurstöðurnar. Í rannsókninni er viðfangsefnið viðkvæmt samfélagslegt vandamál. 

Reyndi  rannsakandi því eftir bestu getu að hafa aðstæður á þann veg að viðmælendur 

gætu tjáð sig án hindrana. Hins vegar verður að hafa í huga að ekki er hægt að fullvissa sig 

um að frásagnir karlmannanna séu réttar, sem  er  ákveðin takmörkun í eðli sínu. Þar að 

auki má telja  að áreiðanleiki rannsóknarinnar sé ákveðin takmörkun þar sem líkur eru á 

því að annar  rannsakandi myndi fá aðrar niðurstöður, þó hann myndi notast við sama 

viðtalsvísi og var notaður í þessrari rannsókn.  Aukinheldur kann það  að vera að 

framganga rannsakanda muni vera   öðruvísi í öðru viðtali og að hann myndi spyrja ólíkra 

spurninga. Þar að auki er alls  óvíst að annar rannsakandi myndi túlka niðurstöður 

rannsakanda á sama hátt og rannsakandi þessarar rannsóknar, þar sem túlkun 

niðurstaðna er byggð alfarið á skilningi og næmni rannsakanda fyrir viðfangsefninu. Þess 
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vegna er mikilvægt að tilvitnanir komi fram í niðurstöðukafla sem lýsa ályktunum 

rannsakanda. 

Eins og áður hefur komið fram þá var markmiðið með þessari rannsókn að skoða 

upplifun gagnkynhneigðra karlmanna sem hafa verið þolendur ofbeldis í nánum 

samböndum. Niðurstöður rannóknarinnar eru byggðar á viðtölum við átta 

gagnkynhneigða karlmenn sem deildu þessari sameiginlegri reynslu að vera þolendur 

ofbeldis. Hins vegar eru tegundir ofbeldis ólíkar og auk þess birtingarmyndir, alvarleiki og 

afleiðingar. Auk þess sem bakgrunnur viðmælendanna var ólíkur. Af þeim sökum var 

upplifun þeirra af því að vera þolendur ofbeldis margbreytileg. Við greiningu viðtalanna 

komu fram fjögur megin þemu. Þau voru eftrfarandi. 1) Upplifanir af ofbeldinu  2) Að 

verjast ofbeldinu.  3) Aðstoð við ofbeldinu og viðbrögð við hindrunum.  4) Karlmennskan. 

 Í eftirfarandi undirköflum verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og þær 

bornar saman við fræðilega þekkingu á viðfangsefninu.   

5.2  Upplifanir af ofbeldinu   

Í rannsóknarniðurstöðum töldu allir  þátttakendur rannsóknarinnar sig hafa verið beitta 

ofbeldi og mátti greina andlegt, líkamlegt og kynferðislegt  ofbeldi. Algengast  var andlegt 

ofbeldi, en allir viðmælendur lýsa andlegu ofbeldi sem þolendur. Annað var líkamlegt 

ofbeldi, sem sex viðmælendur töldu sig hafa upplifað. Það þriðja var kynferðislegt ofbeldi 

sem einn viðmælandi hafði orðið fyrir.       

  Andlegt ofbeldi átti sér ýmsar birtingarmyndir, þar má nefna tálmun.  

Barnsmæður beittu þolendur tálmun í umgengni við börn sín, sem fjórir viðmælendur 

töldu sig vera þolendur af. Harman og félagar (2018) rökstyðja að tálmun sé birtingarmynd 

andlegs ofbeldis. Tálmun hefur  slæmar afleiðingar á geðheilsu og andlega líðan þolanda 

sem geta þróað með sér þunglyndi, kvíða og áfallastreitu (Harman o.fl., 2018; Stewart 

o.fl., 2017) sem er í samræmi við upplifun þolenda á tálmunum, en afleiðingarnar  má 

greinilega sjá í viðtölunum.  Með beitingu tálmunar   grípur gerandi til þess ráðs að hindra 

umgengni þolanda, barnsföður við barn sitt. Ástæður þess að gerendur tálmuðu 

umgengni þolenda við börn sín virtist snúast um að hafa stjórn á, eða ná fram hefndum 

fyrir að hafa slitið sambandinu. Tálmun hefst við skilnað og í tveimur viðtalanna kemur 

fram að tálmunin hafði staðið yfir í mörg ár eftir skilnað. Tálmun hefur auk þess slæm áhrif 
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á barn/börn og er brot á réttindum barns/barna til jafnrar samveru við báða foreldra sína, 

en markmið tálmunar þegar henni sé beitt sem andlegu ofbeldi er að eyðileggja samband 

barns/barna við hitt foreldri sitt (Félag um foreldrajafnrétti, 2019).    

 Tveir þolendur lýstu fjárhaglsegu ofbeldi. Hins vegar verður að taka fram að aðeins 

einn viðmælandi taldi sig vera þolanda einnar tegundar ofbeldis. Allir hinir upplifðu sig 

þolendur fleiri en einnar tegundar eða birtingarmyndar  ofbeldis. Eins og komið hefur fram 

gat andlega ofbeldið tekið á sig margar birtingarmyndir og þrátt fyrir fáa viðmælendur 

koma fram margbreytilegar upplifanir  þess. Þagnarfýla, þegar gerandi útilokar samskipti 

við þolanda með því að loka sig inni á herbergi var túlkað af einum þolanda sem andlegt 

ofbeldi. Þagnarfýla er notuð af einum aðila til þess að fá vilja sínum framgengt, og gekk 

hún yfir í margar vikur eða þar til þolandi gaf sig. Önnur birtingarmynd andlegs ofbeldis, 

er það sem er kallað af viðmælanda ,,efnahagsleg yfirburðapólitík” þar sem gerandi beitir 

efnahagslegum yfirburðum til þess að niðurlægja þolanda og gera lítið úr honum. Þar á 

sér stað ákveðið valdaójafnægi sem gerandi nýtir til þess að ná stjórn á þolanda, og 

skilgreinst það sem fjárhagslegt ofbeldi. Tveir viðmælandur telja sig hafa verið þolendur 

fjárhagslegs ofbeldis, sem lýsti sér á þann veg að gerendur  eyddu langt um efni fram.  

Virtist ábyrgðin á því að afla tekna fyrir heimilið vera nánast alfarið  á þolanda í einu 

tilfellinu. Það fellur undir eina af skilgreiningum fjárhagslegs ofbeldis þegar annar aðili 

eyðir sameiginlegum sjóðum án þess að ráðfæra sig við makann eða láta  hann vita 

(Kvennaathvarfið, e.d).          

  Í einu viðtalinu kemur fram að þolandi hafi ekki áttað sig á þessu ofbeldi fyrr en 

eftir skilnað, og var farinn að gangast við því að álit  geranda á sér væri rétt og gekkst hann 

við því þar til eftir að þau skildu. Það var ekki fyrr en hann var kominn úr 

ofbeldissambandinu sem hann áttaði sig á hvernig hægt og rólega varnir hans fyrir 

ofbeldinu brustu og hann hafi í raun ,,gleymt sjálfum sér”. Þetta er í samræmi við markmið 

geranda sem beitir þolanda andlegu ofbeldi, en það er til þess að brjóta niður sjálfsmynd 

og sjálfsvirðingu þolanda. Auk þess eru afleiðingar andlegs ofbeldis langvarandi 

(Kvennaathvarf, e.d; Sjúkást,2021). Enn ein birtingarmynd andlegs ofbeldis sem kom fram 

í þessari rannsókn eru svívirðingar og niðurlægingar þar sem gerandi nefnir þolanda öllum 

illum nöfnum og hefur í hótunum við hann. Er það til þess gert að niðurlægja hann og ná 

stjórn á honum.  Gerandi getur einnig misst stjórn á skapi sínu eða farið í reiðikast sem 
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veldur þvi að hann svívirðir og niðurlægir þolanda. Í PASK rannsókninni kemur einmitt 

fram að konur beita frekar ofbeldi vegna reiði frekar en karlmenn (Hamel, 2012). Einnig 

kemur fram í niðurstöðukafla að gerendur beiti börnum sínum gegn barnsföður. Gerandi 

telur þá barni sínu trú um að faðir þess sé að banna barninu að fara með móður til dæmis 

til útlanda, bara í þeim erindagjörðum að vera vondur við barnsmóður og barn sitt, þó að 

í raun og veru sé faðir þess einungis að tryggja öryggi þess  og koma í veg fyrir að móðir 

tálmi umgengni barnanna við föður sinn með því að flyta þau úr landi. Brogden og Nijhar, 

(2007) taka fram að þegar barnsmæður beiti börnum í andlegu ofbeldi gegn barnsföður 

sé það um mjög alvarleg birtingarmynd andlegs ofbeldis sem geti haft djúpstæðar 

langtíma afleiðingar á andlega og líkamlega heilsu barnsföður, og sé það þeim mikið áfall 

að upplifa það. Villujlós er ein birtingarmynd andlegs ofbeldis þar sem gerandi reynir að 

láta þolanda efast um upplifanir og  minningar sínar til þess að ná stjórn á honum (Huizen, 

2020).            

 Villuljós kemur fram í einu viðtalinu, og lýsir þolandi afleiðingum þess eins og um 

áfallastreitu sé að ræða. Huizen (2020) bendir á að þolendur villuljóss geta upplifað að 

þeir séu vanhæfir, kvíðnir, þunglyndir og upplifi vonleysi. Þetta er í samræmi við upplifun 

þolanda villuljóss í rannsókninni.        

Andlegt ofbeldi í nánum samböndum getur þróast út í   líkamlegt ofbeldi. Þróun 

andlegs ofbeldis yfir í líkamlegt ofbeldi  kemur fram í þremur viðtalanna, þar sem 

gerendur, konur ganga í skrokk á þolendum með því að slá, klóra, hrækja, skalla, og nota 

áhöld til barsmíða og kasta búsáhöldum í þolendur. Er það í samræmi við rannsókn 

Heiskanen og   Ruuskanen (2009) þar sem kemur fram að konur notuðu hluti sem barefli 

eða köstuðu hlutum í karlkyns þolendur. Carmo og félagar (2011) benda einnig á að af 

líkamlegum áverkum karlmanna vegna líkamlegs ofbeldis af hendi konu voru klór 

algengust, í 18,9 prósent tlfella og sár eftir að hafa fengið bitlausan hlut í sig í 16,6 prósent 

tilfella. Er það einnig í samræmi við niðurstöður rannsóknarinnar, en klór og barsmíðar 

með eða verða fyrir hlutum sem var kastað í þolendur voru algengasta birtingarmynd 

líkamlegs ofbeldis.  Í nokkrum vitölum kemur fram að feðurnir héldu á börnum sínum eða 

voru nálægt börnum sínum á meðan barsmíðarnar gengu yfir. Ólíkt andlegu ofbeldi þá 

fylgja áverkar líkamlegu ofbeldi. Í einu viðtali afsakaði þolandi áverka í andliti á þann hátt 
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að hann hafi verið að leika við hundinn en í raun voru það klórför í andliti þolanda eftir 

geranda.   

 

5.3  Hvernig verjast  karlmennirnir ofbeldi? 

Þegar þolendur voru beittir líkamlegu ofbeldi voru viðbrögð þeirra af ólíkum toga. Einn 

karlmannana tók aldrei til varna fyrir utan eitt skiptið þegar hann hafði verið sleginn 

utanundir, þá svaraði hann í sömu mynt, en þá tók hann fram að hann hafði fengið sér í 

glas. Hann tók það fram að hann lét ofbeldið yfir sig ganga, hvort sem það var andlegt eða 

líkamlegt vegna þess að ef hann reyndi  að verja sig, þá óttaðist hann að hún myndi beita 

hann meira ofbeldi. Jafnvel snúa sér að börnum þeirra. Er þetta í samræmi við niðurstöður 

rannsóknar Hine og Morisson (2001) að ef þeir feðurnir myndu gera eitthvað sem gæti 

valdið sambandsslitum, til dæmis að svara fyrir sig væru feðurnir ekki til staðar til þess að 

vernda börnin ef barnsmóðir þeirra myndi snúa sér næst að börnunum og beita þau 

ofbeldi.  Karlmennirnir geta  upplifað  sig hjálparvana og uppilfað að þeir séu ófærir um 

að  komast út úr  aðstæðunum, ef þeir hafa þróað með sér lært hjálparleysi (Walker, 

2009). Annar karlmannana kaus að fara í burtu, en ekki reyna að verjast.  

 Tveir karlmannanna sem reyndu að verjast ofbeldinu gerðu það á sama hátt, gripu 

um hendur konunnar. Annar reyndi að útskýra fyrir konu sinni að hún væri að beita 

ofbeldi og rauk hún þá á dyr, en hin konan sakaði þolanda um að vera að beita sig ofbeldi 

þegar marblettir eftir fingur þolanda sáust á úlnliðum hennar.    

 

5.4  Aðstoð og hindrannir 

Allir viðmælendur leituðu sér aðstoðar, enda var það eitt af skilyrðum þess að taka þátt í 

rannsókninni. Hins vegar var það mjög ólíkt til hverra þeir leituðu.  Flestir þeirra leituðu til 

stofnanna, til dæmis sýslumanns vegna tálmunarmála, barnarverndar og lögreglu. Flestir 

þeirra leituðu einnig til Bjarkarhlíðar og var upplifun þeirra af þjónustu Bjarkarhlíðar í 

öllum tilfellum jákvæð.  Flestir karlmennirnir leituðu til fjölskyldu og vina sinna, oftast 

foreldra og má segja að þar hafi þeir mætt minnstum hindrunum. Hins vegar mættu 

nokkrir viðmælendanna ákveðinni vantrú í fyrstu. Í tilfelli Tómasar  hafði  móðir hans meiri 

áhyggjur af stöðu barnsmóður hans ef þau skildu því að þá yrði hún einstæð móðir. Ekki 
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af því að sonur hennar yrði einstæður faðir. Auk þess lýsir Tómas því að foreldrar hans 

væru í ákveðinni afneitun yfir því að karlmenn gætu lent í þessum aðstæðum, heldur væru 

karlmenn gerendur og konur þolendur. Er þetta í samræmi við þær staðalímyndir sem 

koma fram í fræðilega hlutanum, annars vegar að ofbeldi gegn gagnkynhneigðum 

karlmönnum sé ákveðið bannorð, litið hornauga og að konur séu ekki ofbeldishneigðar 

eða árásargjarnar (Cattaneo o.fl., 2021; George o.fl., 2012).      

 Mestu hindranirnar sem karlmenn mæta sem þolendur ofbeldis í nánum 

samböndum samkvæmt viðtölunum eru hjá stofnunum samfélagsins. Má þar helst nefna  

barnavernd, sýslumenn, jafnvel sálfræðingar. Fjölskyldumeðlimir réðu þeim  jafnvel frá 

því að hringja á lögreglu af ótta við að þeim yrði ekki trúað, að lögreglan myndi líta á þá 

sjálfa sem gerendur. Er það í samræmi vð rannsókn Russel (2012) þar sem kom fram að 

lögreglan sýndi ekki tilætluð viðbrögð þegar karmaður var þolandi en kona gerandi í 

útköllum vegna ofbeldis í náum samböndum. Lögreglan sinnti ekki útkallinu, tók ekki tillit 

til alvarleika eða leit á þolandann sem geranda. Allir karlmennirnir lýstu úrræðaleysi og 

aðgerðaleysi þessara stofnana og veltu því fyrir sér hvort öðruvísi hefði verið tekið á 

málum þeirra ef þeir kærðu konur í sömu aðstæðum. Þeir töldu  að þá hefði verið gripið 

miklu fyrr inn í og þeim veittur miklu meiri stuðningur.    

Af orðum þeirra má lesa að þeir upplifi ákveðna vantrú í samfélaginu á að ofbeldi 

í nánum samböndum gegn gagnkynhneigðum karlmönnum sé staðreynd, hvort sem það 

er fjölskyldan, stofnanir samfélagsins eða meðferðaraðilar. Því til stuðnings benda Dutton 

og White (2013) á að karlmenn sem eru þolendur ofbeldis í nánum samböndum upplifi 

ákveðna fordóma frá samfélaginu og stofnunum þess. Hine og Douglas (2010) benda 

ennfremur á að karlmennirnir upplifi sig niðurlægða þegar þeir leita sér hjálpar hjá  

stofnunum samfélagsins, óttist að þeir verði gerðir að  athlægi og enginn muni trúa þeim. 

Auk þess að lítið verði gert úr ofbeldinu sem þeir urðu fyrir og að ekki verði litið á þá sem 

þolendur. Þetta er samræmi við upplifun karlmannana í rannsókninni. En það kemur 

einnig fram í viðtölunum að þeir sjálfir höfðu sjálfir fordóma fyrir aðstæðum sínum.  Þeir 

áttu sjálfir erfitt með að trúa því að þetta gerðist fyrir karlmenn og töldu þetta jafnvel  

vera þeim sjálfum að kenna.  
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5.5  Karlmennskan 

Viðhorf karlmannanna til karlmennsku koma bersýnilega fram í viðtölunum. Þeir upplifðu 

sumir að sem karlmenn ættu þeir að geta ráðið við þessar aðstæður. Jafnvel að sem 

karlmenn byggju þeir við svo mikil forréttindi að það réttlæti hegðun gerandans.  Þegar 

þeir ræða sínar aðstæður við aðra karlmenn upplifa þeir einnig vantrú og ráðaleysi hjá 

þeim.             

 Flestum karlmönnunum þótti auðvelt að ræða sína reynslu af því að vera þolandi 

í nánu sambandi við rannsakanda sem er karlmaður. Hins vegar benda Hine og Douglas 

(2010) á  að  viðurkenndar hugmyndir um karlmennsku ganga út á  að vegna 

karlmennskunnar ræði karlmenn síður tilfinningar sínar. Þeir séu tilfinningalega lokaðir og 

upplifi  jafnvel skömm fyrir að sýna tilfinningar.    Niðurstöður rannsóknar Hine og Douglas 

(2010) einnig benda til þess að  staðalímyndir um karlmennsku  geri karlmönnum  erfiðara 

um vik að viðurkenna að þeir séu þolendur.  Karlmenn séu álitnir sterki aðilinn í 

sambandinu   og eigi þess vegna að eiga auðveldara með að koma sér út úr aðstæðunum 

og stöðva ofbeldi konunnar án þess að hljóta af því líkamlegan eða andlegan skaða. Vegna 

atgervis síns líkamlega og andlega eigi þeim að finnast ofbeldið í sambandinu léttvægt. 

Kenningar um eitraða karlmennsku geta hindrað karlmenn í að leita sér hjálpar vegna 

ýmissa vandamála. Skilgreiningin á því hvað sé að vera karlmaður getur verið  að sýna ekki 

tilfinningar, vera sjálfbjarga og biðja ekki um aðstoð  (Medical news today, 2018). Það 

getur einnig valdið því að karlmenn leiti sér síður aðstoðar. Einnig má líta til 

einstaklingsbundna þátta, fjölskylduáhrifa, samfélagslegra og meningarlegra þátta í 

vistfræðilíkani Belskys, hvernig uppeldi, samskipti við fjölskyldumeðlimi, gildin í 

samfélaginu hafa á mótun og þroska einstaklingsins (Beckett og Taylor, 2010; Freydís J. 

Freysteinsdóttir, 2005). Þar að auki má horfa til þeirra gilda í samfélaginu sem tengjast 

karlmennsku og hafa áhrif á bæði hegðun og mótun einstaklingsins, og hvaða hugmyndir 

hann hefur um karlmennsku í barnæsku og hvernig hann ber þær með sér fram á 

fullorðinsár. Er hægt að tengja einstaklingsbundna þætti, fjölskylduáhrif, menningarlega 

og samfélagslega þætti við í vistfræðilíkani Belskys við hugmyndir karlmanna um 

karlmennsku. Staðalímyndir um karlmennsku gera karlmönnum erfiðara með að horfast 

í augu við að þeir séu þolendur ofbeldis í náum samböndum. Þær eru búnar að búa um 

sig í menningar og  samfélags vitund þjóða en einnig hjá karlmönnunum sjálfum og 
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fjölskyldum þeirra.   Bæði þeir sjálfir og samfélagið í heild líta á  þá sem sterka aðilann í 

sambandinu út frá  andlegu og   líkamlegu atgervi. Þess vegna er það viðtekin skoðun að 

þeir eigi  auðveldara með að koma sér út úr aðstæðunum og stöðva ofbeldi konunnar án 

þess að skaðast líkamlega eða andlega.  Þeir eiga einnig að  finnast ofbeldið léttvægt. Mun 

oftar er litið á karlmenn sem gerendur hjá stofunum í samfélaginu að ósekju vegna 

samfélagslegra og menningarbundna þátta. Í ljósi samfélagsbreytinga   hafa þeir 

karlmannlegu eiginleikar sem veittu karlmönnum fyrr á öldum árangur í harðri lífsbaráttu 

orðin valdur að því að þeir eiga erfitt með að viðurkenna stöðu sína, þar sem þeir upplifa 

að þeir séu opinbera veikleika. Ríkjandi hugmyndir um karlmennsku í samfélaginu valda 

því einnig að þeir fá ekki þá aðstoð sem þeir þurfa. Þessar hefðbundnu staðalímyndir um 

karlmennsku í samfélaginu geta haft slæmar afleiðingar á sálfélagslega heilsu ungra 

karlmanna. Slæm sálfélagsleg heilsa er einnig einn af áhættuþáttum fyrir að verða þolandi 

ofbeldis í nánum samböndum, geta það verið þættir eins og lágt menntunarstig og 

samskipti við jafnaldra á unglingsárum (Hamel, 2012; Hines og Douglas, 2010; Medical 

news today, 2018; Russel, 2012). 
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5.6 Rannsóknarspurningum svarað 

Samkvæmt viðtölunum í rannsókninni upplifa karlmennirnir  vantrú, skilningsleysi, 

höfnun, jafnvel afneitun á aðstæðum í flestum tilfellum þegar þeir leituðu sér aðstoðar, 

jafnvel frá fjölskyldum og vinum. Upplifðu karlmennirnir einnig aðstæðumun á milli kynja, 

að mál þeirra myndu njóta mun meiri framgangs ef þeir væru konur. Í sumum tilfellum  

upplifðu þeir að unnið væri  beinlínis  gegn karlmönnum sem gerði stöðu þeirra erfiða 

þegar þeir leituðu sér aðstoðar til opinberra stofnanna. Hins vegar upplifðu 

viðmælendurnir nær undantekningarlaust að Bjarkarhlíð hafi reynst þeim vel þegar þeir 

leituðu sér aðstoðar þangað.    

Þær hindranir sem karlmennirnir mættu í rannsókninni má skipta í tvennt, annars 

vegar ytri hindrannir, að  þeirra sjónarmið og aðstæður væru ekki teknar til skoðunar, hjá 

opinberum stofnunum, jafnvel fagaðilum, vegna þess að þeir væru karlmenn. 

Hindranirnar sem þeir upplifðu eru í formi rótgróinna hugmynda í samfélaginu um 

karlmenn og að þeir séu ekki þolendur ofbeldis í nánum samböndum. Jafnframt að þá 

sem karlmenn, að þeir ættu að geta staðið þetta af sér.  Auk þess glímdu þeir við innri 

hindrannir hins vegar. Má þar nefna skömm, afneitun á stöðu sinni sem þolendur ofbeldis 

og jafnvel að réttlæta ofbeldið fyrir sjálfum sér. Þeirra eigin hugmyndir um karlmennsku 

hindruðu þá einnig í að leita sér aðstoðar. Þeir töldu sig geta á ákveðnum tímapunkti ráðið 

við aðstæðurnar og töldu sig ekki þurfa aðstoð. Það sem hindraði karlmennina einnig í að 

leita sér aðstoðar var að að þeir vildu vera hjá börnum sínum. Þeir virtust kjósa að láta 

ofbeldið yfir sig ganga til þess að vera hjá börnum sínum og vernda þau. Sameiginlegar 

fjárhagslegar skuldbindingar við makann gátu einnig hindrað þá sjálfa í að leita sér 

aðstoðar.     

 

5.7 Lokaorð 

 

Þó að þessi rannsókn hafi ekki ahæfingargildi vegna takmarkaðs fjölda þáttakenda er hún 

fyrst og fremst lýsandi, og gefur okkur mikilvæga innsýn inn í hugsanir, upplifanir og 

viðhorf karlmanna sem eru þolendur ofbeldis í nánum samböndum.   

 Það er ljóst að ofbeldi gegn gagnkynhneigðum karlmönnum í nánum samböndum 
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er til. Því til stuðnings má nefna innlendar jafnt sem erlendar rannsóknir. Einnig virðast 

rannsóknir á Íslandi og erlendis sem gerðar eru á ofbeldi að mestu rannsaka konur sem 

þolendur. Þar að auki eru viðbrögð samfélagsins til mæta þörfum þessara karlmanna með 

viðeigandi úrræðum, skilningi og stuðningi  ekki til eftirbreytni. Þær rannsóknir sem 

gerðar hafa verið um þetta viðfangsefni benda til þess að stuðningi við þennan hóp sé 

verulega ábótavant. Rótgrónar hugmyndir um karlmennsku, að karlmenn lendi ekki í 

þessum aðstæðum, eða geti komið sér úr aðstæðunum af því að þeir séu karlmenn eru 

enn við lýði og hafa búið um sig í huga margra karlmanna. Þetta leiðir til þess að þeir tjái 

sig síður um vandamál sín eða tilfinningar, heldur kjósi að  bera harm sinn í hljóði og dvelji 

lengur í samböndum þar sem þeir eru þolendur ofbeldis.  það er ekki nóg að karlmenn tjái 

sig um sín áföll,  eins og að vera þolandi ofbeldis í nánum samböndum . Þeir þurfa líka að 

fá áheyrn, og til þess þarf samfélagið allt  og stofnanir þess að opna augu sín fyrir þessari 

staðreynd, að karlmenn geta líka verið þolendur ofbeldis í nánum samböndum.  

 Það sætir beinlínis furðu að á tímum þar sem jafnrétti sé í hávegum haft og mikil 

umræða um ofbeldi á sér stað í samfélaginu, sé staða karlmanna sem eru þolendur 

ofbeldis í náunum samböndum jafn slæm og kemur fram í viðtölunum. Þetta er í samræmi 

við niðurstöður   rannsókna sem gerðar hafa verið um viðfangsefnið.  Höfundur vonast til 

þess að með framlagi sínu með  þessari rannsókn gefist tilefni til frekari rannsókna og 

vitundarvakningar í samfélaginu um upplifanir og aðstæður gagnkynhneigðra karlmanna 

sem eru þolendur ofbeldis í nánum samböndum. 
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Fylgiskjal l Kynningarbréf 

Kæri viðtakandi.  

Ég, Guðmundur Stefán Erlingsson,  rannsakandi og MA nemi í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands langar að bjóða þér að taka þátt í rannsókn þar sem leitast verður við að varpa 

ljósi á stöðu gagnkynhneigðra karlmanna í parasamböndum sem eru þolendur ofbeldis.  

Leitað verður eftir skriflegu samþykki þátttakenda sem leggja til upplýsingar og efnivið í 

þágu rannsóknarinnar. Þátttakendum er frjálst að hafna þátttöku eða hætta í 

rannsókninni á hvaða stigi rannsóknar sem er, án útskýringa og áhrifa á þjónustu sem 

viðkomandi á rétt á. Þátttaka í rannsókninni er valfrjáls og þátttakendur mega sleppa því 

að svara þeim spurningum sem þeir vilja. Þess ber þó að geta að niðurstöðurnar geta 

aldrei orðið nákvæmari en svörin sem koma fram. Rannsóknin er nafnlaus og ekki verður 

hægt að rekja svör til þátttakenda. Ábyrgðaraðili rannsóknar er  Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, Dósent í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Rannsóknaraðili  er 

Guðmundur Stefán Erlingsson, meistaranemi í félagsráðgjöf til starfsréttinda við 

Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, sími: 7735205 netfang: gse6@hi.is  

 Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi  á aðstæður gagnkynhneigðra 

karlmanna sem eru þolendur ofbeldis í parasamböndum. Upplifun þeirra af ofbeldinu, 

hvernig ofbeldi þeir voru beittir og hvaða hindrunum þeir mæta þegar þeir leita sér 

aðstoðar. Lítið er til af rannsóknum um þennan hóp, en í kjölfar aukinnar umræðu um 

ofbeldi,  sem er alvarlegt samfélagsvandamál, er vert að rannsaka einnig gagnkynhneigða 

karlmenn sem þolendur ofbeldis.       

 Allar hljóðupptökur verða meðhöndlaðar af trúnaði og eingöngu af rannsakendum 

og verður eytt strax að úrvinnslu lokinni eigi síðar en 15. desember 2021. Farið verður 

með persónuupplýsingar og skráningu þeirra í samræmi við Lög um persónuvernd og 

vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018. 

mailto:gse6@hi.is
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 Nafnleyndar og trúnaðar verður gætt í hvívetna og nafn viðmælanda mun hvergi 

koma fram í rannsóknargögnum. Finni þáttakendur fyrir óþægindum í, eða eftir  viðtölin, 

geta þeir leitað til Bjarkarhlíðar. 

 

 

Virðingarfyllst: 

Guðmundur Stefán Erlingsson 
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Fylgiskjal ll Upplýst samþykki 

 

  

Upplýst samþykki 

Rannsóknaraðilli: 

Guðmundur Stefán Erlingsson MA nemi við Háskóla Íslands 

Leiðbeinandi: 

Freydís Jóna Freysteinsdóttir 

Aðstoðarleiðbeinandi: 

Ragna Björg Guðbrandsdóttir Forstöðukona Bjarkarhlíðar 

 

Stutt lýsing á rannsókn.  

Rannsóknin er hluti af Masters ritgerð Guðmundar Stefáns Erlingssonar  í félagsráðgjöf 

við Háskóla Íslands.         

 Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á upplifun og reynslu gagnkynhneigðra 

karlamanna sem eru þolendur ofbeldis í parasamböndum. Hvort þeir upplifi einhverja 

erfiðleika eða hindranir við að leita sér hjálpar. Rannsakandi telur mikilvægt að rannsaka 

þetta málefni, vegna þess að lítil þekking er til staðar hér á Íslandi og erlendis um stöðu 

gagnkynhneigra karlmanna sem eru þolendur ofbeldis í parasamböndum. 

 Þátttaka þín í rannsókninni er mikilvæg að því leyti að þá gefst tækifæri til þess að 

auka þekkingu á aðstæðum gagnkynhneigðra karlmanna sem eru þolendur ofbeldis í 

parasamböndum. Með þátttöku þinni upplýsum við að farið er með allar upplýsingar sem 

trúnaðarmál, nöfn koma hvergi fram, notast verður við dulnefni og gögnum er eytt að 

lokinni úrvinnslu viðtala. Þér ber ekki skylda til að svara öllum spurningum og þú getur 

hætt þátttöku á hvað stigi rannsóknarinnar sem er. Í viðtalinu verður leitað eftir 

viðhorfum þínum, reynslu, óskum og uppástungum. 

 

-------------------------------------- 

Undirskrift þáttakenda 
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Fylgiskjal lll Viðtalsvísir 

Viðtalsvísir 

Hver er fjölskyldustaðan þín, ertu í sambandi eða einstæður? 

Áttu börn? 

Hvaða menntun hefur þú? 

Við hvað starfar þú? 

Telur þú þig hafa verið beittan ofbeldi af núverandi eða fyrrverandi maka þínum? 

Getur þú lýst ofbeldinu nánar og þróun þess? 

Býrðu ennþá með maka þínum sem þú telur að hafa beitt þig ofbeldi? 

Hvernig eru samskiptum ykkar háttað í dag? 

Ef þú átt börn hafa börnin orðið vitni af ofbeldinu? 

Hefur þú reynt að verja þig fyrir ofbeldinu á einhvern hátt? 

 Hefur þú leitað þér hjálpar við ofbeldinu? Hjá hverjum og hvernig var þér tekið?  

Hefur þú rætt við vini og fjölskyldumeðlimi um ofbeldið? 

Hvernig viðbrögð fékkstu frá þeim? 

Hefur þú mætt einhverjum hindrunum þegar þú hefur leitað þér aðstoðar? 

 Hvernig finnst þér að ræða um aðstæður þínar við annan karlmann? 

Er eittvað annað sem þú vilt bæta við? 
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