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Útdráttur  

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er „nánd í parsamböndum“. Greint er frá hugtakinu 

nánd og farið yfir ýmsar skilgreiningar þess. Rætt er um þörfina fyrir að mynda náin 

tengsl í samhengi við þroska og þróun, þ.e. hverjir eru áhrifavaldar og hvaða 

hindranir koma fram í umhverfinu. 

Við fræðilega gagnaöflun og vinnslu voru áhrifaþættir í mótun og þróun 

nándartengsla áberandi meðal fræðimanna. Hæfileiki einstaklings til að mynda náin 

tengsl í parsambandi var háð aðstæðum og nánasta umhverfi hans allt frá fæðingu. Í 

raun myndar hann þann grunn sem er mikilvægur til að þróa með sér hæfileikann til 

að mynda náin tengsl síðar á ævinni. Í því samhengi er fjallað um tengslakenningar 

og áhrif umhverfis á mótun sjálfsins og tilfinningalegs þroska einstaklings. 

Auk fræðilegra heimilda um nánd og tengslamyndun var gerð eigindleg 

rannsókn á viðfangsefninu í þeim tilgangi að fá fram upplifun einstaklinga á „nánd í 

parsambandi“. Í rannsókninni var enn fremur komið inn á atriði eins og skilgreiningar 

á hugtakinu og hvað viðmælendum fannst mikilvægast varðandi þróun 

nándartengsla í ljós komu þrjú megin þemu sem voru talin vera mikilvægust í 

upplifun náinna tengsla í parsambandi. Það eru vinátta, snerting og tími. Þau styðja 

fræðilega umfjöllun á margan hátt, sérstaklega hvað varðar ólíkar tegundir nándar. 

Fjallað er um náin tengsl í sögulegu samhengi og hvernig þau hafa breyst með 

breyttum þjóðfélagsaðstæðum. Með breyttum þjóðfélagsaðstæðum síðustu áratugi 

hafa ný félagsleg vandamál komið fram sem m.a. hafa komið inn á borð 

félagsráðgjafa. Sú faglega þekking sem félagsráðgjafinn hefur kemur að miklu gagni í 

aðstoð við einstaklinga, pör og fjölskyldur. 
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Formáli og þakkarorð 

Ritgerð þessi er 12 ETCS eininga lokaritgerð úr grunnnámi í félagsráðgjöf (BA) við 

Háskóla Íslands. Leiðbeinandi minn var Dr. Sigrún Júlíusdóttir prófessor í 

félagsráðgjöf. Vil ég færa henni bestu þakkir fyrir góða leiðsögn og ábendingar við 

öflun heimilda. Viðmælendum rannsóknar eru hér einnig færðar bestu þakkir fyrir 

þátttökuna og fyrir að veita mér innsýn inn í þeirra hugarheim.  

Viðfangsefnið hefur verið mér hugleikið og vil ég því þakka fyrir þá þolinmæði 

og stuðning sem bæði vinir og fjölskylda hafa sýnt mér í gegnum námið sem og við 

skrif á ritgerð þessari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helstu hugtök ritgerðar: 

Nánd, sjálfið, fjölskylda, tengslakenningar, tilfinningar og kynlífsnánd. 
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1. Inngangur 

„Nánd“ í sambandi einstaklinga er undir stöðugu áreiti frá samfélaginu og nánasta 

umhverfi þess. Einstaklingurinn lifir og þroskast í takt við hið félagslega umhverfi. 

Þannig hafa birtingamyndir náinna tengsla í nútímaþjóðfélagi og mikilvægi þess breyst 

samhliða nýjum þjóðfélagsháttum. 

 Þörfin fyrir nánd er manninum eðlislæg en markmiðið með þessari ritgerð er 

skapa umræðu um viðfangsefnið „nánd“, bæði innri og ytri áhrifaþætti þess þegar 

kemur að mótun einstaklingsins og hæfileika hans að mynda nándartengsl. Auk þess 

er markmiðið að sýna fram á mikilvægi þess að rækta og viðhalda nánum tengslum við 

maka jafnt sem og aðra fjölskyldumeðlimi. 

Í upphafi er fjallað um breytingar á upplifun og merkingu nándar í sögulegu 

samhengi. Því næst er farið er yfir hugtakið „nánd“ og skilgreiningar þess og grundvöll 

náinna tengsla sem er mótun sjálfsins hjá einstaklingum. Fræðikenningar um 

tengslamyndun og þörfina fyrir tengjast öðrum er viðfangsefni þriðja og fimmta kafla. 

Fjallað er um hindranir einstaklinga við myndun og viðhald náina tengsla. Í því 

sambandi er farið yfir fíknarsambönd og aðra umhverfisþætti sem geta haft áhrif á 

eða komið í veg fyrir nána tengslamyndun síðar á lífsleiðinni. 

Einnig er fjallað í stuttu máli um upplifun einstaklinga á nánd í sínu sambandi en 

þar er byggt á eigindlegri rannsókn sem unnin var í tengslum við þessa ritgerð. 
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1.1. Viðfangsefnið og afmörkun 

Nánd í parsamböndum er viðamikið efni sem ógerningur er að fjalla um svo vel sé í 

stuttri ritgerð. Afmörkun á viðfangsefninu er mikilvæg og því er sjónum beint að ytri 

og innri áhrifaþáttum og hvernig þeir hafa áhrif á nándina í parsamböndum. 

Hvaða þættir eru það í umhverfinu sem hafa áhrif á hæfileika einstaklings að 

mynda náin tengsl í lífinu og hvernig upplifa pör „nándina“ í sínu sambandi?  

Í upphafi er gagnlegt að skoða sögulegan bakgrunn og þannig sjá hvernig 

breytingar á þjóðfélagsháttum hafa haft á einstaklinginn varðandi náin tengsl. 

Kenningar fræðimanna á þessu sviði eru skoðaðar til að fá nánari mynd af þeim 

áhrifaþáttum sem móta einstaklinginn og hæfileika hans til að mynda náin tengsl í 

lífinu. 

Eigindleg rannsókn er gerð til að fá svör við því hvernig pör upplifa nándina í 

sínu sambandi. Í framhaldi af þessum spurningum, sem settar eru fram til afmörkunar 

á viðfangsefninu má auðvitað spyrja sig enn frekar hvort náin tengsl eru að verða 

flóknari viðfangs? Er krafist meiri nándar innan sambanda nú á dögum heldur en áður 

fyrr? 
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1.2. Sögulegur bakgrunnur  

Miklar þjóðfélagsbreytingar hafa fylgt hnattvæðingu síðustu áratuga. Þessar 

breytingar eru ekki einungis efnahagslegar, pólitískar eða tæknilegs eðlis. Áhugavert 

er að skoða áhrif þjóðfélagsbreytinga á einstaklinginn og þar með náin sambönd. Með 

því að skoða náin tengsl einstaklinga í sögulegu samhengi má sjá hvernig hugtakið er 

túlkað í dag og hvernig við upplifum nánd í nútímaþjóðfélagi.  

Því hefur m.a. verið haldið fram að skortur hafi verið á nánum tengslum þegar 

kom að einkalífi fólks hér áður fyrr. Á sama hátt hefur því verið haldið fram að mikil 

þörf sé á nánd í seinni tíð (Jameson, 1988). 

Þegar nánd er skoðuð í sögulegu samhengi við þær þjóðfélagsbreytingar sem 

hafa átt sér stað þá er meginviðfangsefnið þær breytingar sem hafa orðið á gerð og 

þróun innan fjölskyldunnar. Með þjóðfélagsbreytingum hefur formgerð fjölskyldunnar 

breyst og tekið stakkaskiptum á undanförnum áratugum (Giddens, 1992).  

Grundvöllur og upphaf náinna tengsla myndast innan fjölskyldunnar. Upphaf 

tengslamyndunar á sér stað strax frá fæðingu, þ.e.a.s. milli barns og foreldra auk 

umönnunaraðila. Því hefur uppeldi og umhverfi mikið að segja um nándartengsl 

einstaklinga síðar á ævinni, s.s. gagnvart maka og öðrum (Dowrick, 2002). 

Sagnfræðingurinn Philippe Ariés benti á að fjölskyldan hafði fyrr á öldum ekki 

gegnt neinu tilfinningalegu hlutverki. Þó hefði mátt greina ástfangið par inni á milli, 

sérstaklega í þroskuðum samböndum. Kærleikur eða nánd á milli barna og foreldra 

var hvorki nauðsynlegur þáttur í tilveru fjölskyldunnar né til að halda jafnvægi innan 

hennar. „Þess vegna var það einungis jákvætt ef ástin fylgdi með í kaupbæti“ (Gísli Á 

Gunnlaugsson, 1902). 

Félagsfræðingurinn Anthony Giddens (1992) hefur rannsakað áhrif 

hnattvæðingar á hjónabandið, sambúðarform, nánd, kynlíf og erótík í 

nútímaþjóðfélagi. Ein af megin niðurstöðum rannsókna hans var meðal annars aukin 

áhersla á þróun sjálfsins innan sambanda. Þessar breytingar eru það sem hann kallar 

hinn innsta kjarna mannlegrar tilveru. Hér er átt við breytingar sem hafa átt sér stað í 

umhverfi okkar og hvernig þær hafa áhrif á tengslamyndun og sömuleiðis hvernig við 

hugsum um okkur sjálf (Gross og Simmons, 2002).  

Ef miðað er við það hversu áhrif áreitis hefur á nánd nú á dögum er hægt að 

velta eftirfarandi spurningum fyrir sér. Hvað er það sem viðheldur nánd í 
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nútímaþjóðfélagi og hverjar eru helstu breytingar á nánd? Skiptir nánd meira máli nú 

á dögum í samanburði við fyrri tíð?  

1.2.1. Tímabilið fyrir iðnvæðingu 

Óhætt er að segja að nándin hafi almennt ekki verið mjög viðurkennd fyrir tíma 

iðnvæðingarinnar. Einstaklingar stofnuðu oft til sambanda vegna efnahagslegra 

ástæðna eða vegna aðgangs að jarðnæði og bústofni eins tíðkaðist hér á landi (Gísli Á. 

Gunnlaugsson, 1902). Umhyggja og tilfinningar og þar með náin tengslamyndun var 

ekki eins áríðandi.  Þó svo náin tengsl hafi skipt máli í stofnun hjónabands þá var það 

ekki endilega grundvöllur þess (Jamieson, 1988). 

Tengsl við börn, ættingja, sem og aðra sem bjuggu á heimilinu höfðu álíka vægi og 

í sumum tilfellum meira vægi en tengsl karls og konu (Giddens, 1992).  Húsbóndavald og 

feðraveldi var ríkjandi á þessum tíma. Sömuleiðis var ójöfnuður milli karls og konu 

einkennandi fyrir þetta tímabil. Karlpeningurinn hafði valdið og drottnaði jafnvel yfir bæði 

konum og börnum. Mikið var um óskrifaðar reglur og segja má að húsbóndavaldið hafi 

verið stimplað inn í félagsnormið (Gísli Á. Gunnlaugsson, 1902). 

Mikið var um barnadauða á þessu tímabili. Það hefur trúlega átt sinn þátt í því 

að fólk átti erfitt með eða þorði ekki að tengjast nánum tilfinningum af hræðslu við 

missi. En þetta er þó umdeilt (Gísli Á. Gunnlaugsson, 1902).  

Allir höfðu ákveðið hlutverk innan fjölskyldunnar. Komið var fram við börn eins 

og lítið fullorðið fólk. Í vestrænum samfélögum nútímans felur það í sér miklar 

fjárhagslegar skuldbindingar að eignast og ala upp börn (Beck-Gernsheim, 2002).  

1.2.2. Tímabil um og eftir iðnvæðingu 

Sagnfræðingar halda því fram að grundvöllur hjónabands hafi breyst við upphaf 

iðnbyltingarinnar og ástin byrjað að skipta meira máli í makavali á Vesturlöndum. Á 

þessum tíma varð hnignun á fjölskyldunni sem framleiðslueiningu og búsetuhagir 

breyttust. Með aukinni þéttbýlismyndun fór fjölskyldan smám saman úr því hlutverki 

að vera vettvangur æxlunar og framleiðslu í það að vera vettvangur neyslu og 

æxlunar. Hér höfðu efnahagsleg gæði ekki eins mikil áhrif á hjúskaparmyndun og áður 

(Gísli Á. Gunnlaugsson, 1902). 

Þá varð fólk meðvitaðra um mikilvægi náinna tengsla í samskiptum para. Segja 

má að ást, umhyggja og skilningur hafi orðið lykilorðin í samböndum. Fólk varð smám 
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saman meira vakandi fyrir þessum þáttum í samanborið við það sem áður tíðkaðist. 

(Gísli Á. Gunnlaugsson, 1902). 

Með aukinni tæknivæðingu og jafnræði sóttu konur í auknu mæli út á 

vinnumarkaðinn. Húsbóndavaldið (feðraveldið) minnkaði verulega (Giddens, 1992). 

Einstaklingshyggjan varð meira áberandi og við tók frelsi til að þroska og þróa sjálfan 

sig í takt við nýja möguleika. Auknar kröfur um nánd milli einstaklinga í parsambandi á 

þessu tímabili leiddi til aukinna skilnaða (Lynn, 1988). 

Þessum breyttu aðstæðum fylgdu sömuleiðis aukið kapphlaup um lífsgæði. 

Það varð til þess að fólk þurfti stöðugt að standast nýjar kröfur einfaldlega til þess að 

ná að vera hluti af hópnum. Þessu fylgdi aukið vinnuálag þar sem fólk byrjaði að vinna 

jafnvel sjö daga vikunnar og þar að auki oft á óreglulegum tímum (McCarthy, 2004).  

Um miðja 20. öld og fram til dagsins í dag eru börn lengur undir verndarvæng 

foreldra sinna. Farið er að sýna börnum meiri skilning og samúð. Það er ekki lengur 

einungis mikilvægt að annast þau og elska. Meðvitund foreldra um mikilvægi nándar 

er smám saman að fá meiri skilning og vægi í samskiptum. Á sama tíma hefur fjöldi 

einstaklinga innan fjölskyldna í vestrænum samfélögum fækkað sem hefur m.a. leitt til 

þess að meiri tími er nú til ráðstöfunar til að sinna betur tilfinningaþörfum hvers og 

eins. Það eru ekki eingöngu meiri tilfinningakröfur barna til foreldra sinna, heldur 

einnig fjárhagslegar kröfur með aukinni neyslu (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). 

1.2.3. Nútíminn 

Síðustu áratugi tóku fjölskylduformin að taka á sig fjölbreyttari myndir. Mætti þar 

nefna t.d. stjúpfjölskyldur, ættleiðingafjölskyldur, sambúð samkynhneigðra og 

einstæða foreldra (Sigrún Júlíusdóttir, 2006) . 

Sífellt meiri samkeppni og meiri hraði hefur einkennt vinnumarkaðinn. Einnig 

eru gerðar meiri kröfur innan fjölskyldunnar um þolinmæði, stuðning, meiri jöfnuð og 

tillitssemi. Á sama hátt hefur krafan um meiri samskipti og þar með nánd, fylgt í 

kjölfarið. Að finna jafnvægi á milli þessa er ekki alltaf auðvelt sem hefur meðal annars 

komið fram í aukningu hjónaskilnaða síðustu áratugi (Beck-Gernsheim,2002).  

Tímaskortur sem hefur verið einkennandi þýðir að takmörkuðum stundum 

hefur verið til ráðstöfunar með fjölskyldumeðlimum, sem síðan hefur leitt til þess að 

börn ala með sér ótta við náin tengsl og þróa með sér lélega sjálfsmynd. Afleiðingar 
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takmarkaðra nándatengsla í æsku eru nokkuð áberandi í nútímaþjóðfélagi. Það hefur 

m.a. leitt til þess að einstaklingar eiga erfitt með tengslamyndun eða að upplifa djúp 

nándartengsl. Þetta leiðir síðan af sér einsemdartilfinningu og ótta við höfnun eða að 

vera yfirgefinn. Skortur á nánd eða hæfileikum að mynda nándartengsl getur þannig 

verið hluti þeirra vandamála sem upp hafa komið í seinni tíð. Hér má t.d. nefna 

yfirborðskennd samskipti sem birtast í ýmis konar fíkn, s.s. kynlífsfíkn, drykkjarfíkn, 

matarfíkn, vinnufíkn, trúar- og tækjafíkn o.s.frv. (Bennett, 2001).  

Ýmis konar meðferðarform og skyndilausnir hafa verið þróaðar til að takast á 

við þau persónulegu vandamál sem fylgt hafa einstaklingum frá þessu tímabili sem 

varla hefur haft tíma til að vera hamingjusamt né óhamingjusamt. Léleg 

tengslamyndun í æsku myndar ákveðið tómarúm hjá einstaklingum (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2006). 

Hægt er að fjalla um þetta tímabil bæði á jákvæðan og neikvæðan hátt. Segja 

má að jákvæða hliðin sé almennt viðurkenning á mikilvægi nándar í samböndum og 

einkalífi. Samband milli tveggja jafningja þar sem mestu máli skiptir að þekkja og skilja 

hvort annað. Sambönd eru viðkvæmari en báðir aðilar eru sáttari og hamingjusamari. 

Fólk gefur sér tíma fyrir einkalíf og að þroska og þróa sjálft sig þrátt fyrir að vera í 

sambandi (Beck-Gernsheim, 2002).  

Neikvæða hliðin er hins vegar sú að nándin er í sífelldri baráttu við 

einstaklingshyggju nútímans. Einkennandi fyrir einstaklingshyggju er frjáls vilji 

einstaklingsins sem auðveldlega grefur undan skuldbindingu við maka. Einnig hafa 

síbreytileg og stutt sambönd verið áberandi á þessu tímabili. Þjóðfélagsbreytingar eru 

þannig töluvert áreiti á hjónabandið, þ.e. erfiðara getur verið að viðhalda ást, 

umhyggju, samhygð og skilningi (Beck-Gernsheim, 2002).  

 Af þessum ástæðum má halda því fram að mikilvægi nándar í samböndum sé 

viðurkennd en á sama tíma þá er hún mun erfiðari viðfangs í nútímaþjóðfélagi vegna 

sífellds áreitis. Afleiðingar þessa áreitis hafa ekki endilega verið til hins verra. Fólk er 

einfaldlega meira vakandi fyrir sjálfu sér, þörfum sínum og barna sinna. Kröfurnar eru 

t.d. mun meiri um nánd á milli maka. Fólk er meira opið og lætur oftar í ljós þarfir 

sínar innan hjónabands og sækir þannig í auknu mæli til hjónaráðgjafar eða annarra 

sérfræðinga sé þess þörf (Caryl, 1989).  
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Með auknum kröfum um nánd í sambandi eru lagðar meiri kröfur á maka. Þess 

er t.d. krafist að maki uppfylli ekki bara efnahagslegar þarfir heldur líka andlegar. 

Makinn þarf að vera fær um að sinna m.a. tilfinningalegum, félagslegum og 

vitsmunalegum þörfum makans, svo ekki sé minnst á kynlífsþarfir (Newman, 2002).  

2. Hvað er nánd? 

2.1. Skilgreining á hugtakinu „nánd“ 

Þegar hugtakinu „nánd” er flett upp í íslenskri orðabók þá koma í ljós ýmsar merkingar 

orðsins s.s. „nálægð, nærri, grennd/ nándaráætlun, áætlun sem á að fara nærri hinu 

rétta“. Enska orðið yfir nánd í því samhengi sem þessi ritgerð fjallar um er „intimacy“ 

sem þýðir „innilegt samband“ eða „náin kynni“. 

„Nálægð“ er hin einfalda skýring orðabókarinnar á hugtaki sem í raun hefur að 

geyma miklu flóknari merkingu í félagslegu samhengi. Af þessum ástæðum kýs ég að 

nota orðið „nánd“ sem „innilegt tengslasamband“ eða í samræmi við þýðinguna á 

enska orðinu „intimacy“. 

Maðurinn er félagsvera og hefur þá þörf að lifa og þroskast saman með öðrum 

mannverum. Nánd er hluti af einstaklingum og samböndum manna á milli. Foreldrar 

og barn, afi, amma og barn, vinir, kærasti og kærasta, eiginmaður og eiginkona (Cox, 

2009). Allt eru þetta sambönd þar sem náin kynni eiga sér stað. Við hefjum lífið og 

myndum tengsl við foreldra og systkini. Við eignumst vini og erum í stöðugu samneyti 

við annað fólk í samfélaginu. Þessi sambönd sem við eigum við annað fólk er hluti af 

þroskaferli mannsins og eitt af því sem spilar stóran þátt þegar náin tengsl eru 

mynduð í ástarsambandi síðar á ævinni. Misjafnt er hversu nánum samböndum 

maðurinn tengist á lífsleiðinni. Nánd eða innilegt tengslasamband er mikilvægur 

þáttur í parsamböndum, á þeim vettvangi er misjafnt hvernig einstaklingar líta á og 

túlka sitt nándarsamband (Dowdy, 2005).  

Nánd er eitthvað sem þróast og breytist yfir tíma í sambandi para og tekur á 

sig ýmsar myndir með tímanum. Hugtakið nánd má finna m.a. í fræðiritum 

félagsvísinda auk fjölda sjálfshjálparbóka sem kenna listina að hinu góðu 

ástarsambandi (Baucom o.fl., 2005). 
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Upplifun nándar er ólík á milli einstaklinga. Hún er þannig ólík innan sambands 

para auk þess sem nánd er misjafnlega túlkuð í hinum ýmsu þjóðfélögum. Sumir 

einstaklingar upplifa nánd með því að eyða stundum saman og deila tilfinningum. 

Aðrir upplifa nánd í gegnum líkamlega snertingu og kynlíf. Enn aðrir upplifa nánd sem 

andlega upplifun. Nánd er nauðsynlegur þáttur í nútímasamböndum, hvernig sem pör 

upplifa eða túlka nánd í sínu sambandi (Welch, 2007).  

Fræðimenn hafa túlkað nánd í parsamböndum á misjafna vegu, sú sem er 

algengust og oftast kemur upp er hugtakið „self-disclosure“. Það táknar að nánd sé að 

opna sig fyrir annarri manneskju. Að geta tjáð tilfinningar hindrunarlaust og að vera 

berskjaldaður fyrir framan maka sinn. Einstaklingar hafa þörf fyrir nánd og til þess að 

hún gangi upp er mikilvægt að geta tjáð sig við maka sinn m.a. um þarfir sínar og 

langanir. Pör geta myndað sitt eigið tungumál í þessum efnum. En tjáskipti á einn eða 

annan hátt er lykilatriði þegar kemur að uppfylla nándarþörf maka. Einstaklingar geta 

verið með misjafnar áherslur og þarfir hvað varðar nándarupplifun. Mikilvægt er að 

maki skynji eða fái vitneskju með hindrunarlausum tjáskiptum um nándarþörf maka 

síns, þannig að nándarupplifun beggja einstaklinga í sambandi sé uppfyllt (Cox, 2009).  

Nánd í sambandi er eitthvað sem þróast yfir tíma og tekur á sig nýjar myndir 

og verður þannig dýpra. Um leið og samband byrjar fer ákveðin gangvirkni tilfinninga í 

gang sem leiðir einstaklinga inn í nándarferlið ef rétt er haldið á spilunum. Einnig er 

skortur á nánd sá þáttur sem hefur hvað mest eyðileggjandi áhrif á sambönd. Ein 

meginástæða þess að pör sækja í hjónaráðgjöf í dag er skortur á nánd (Mitchell o.fl., 

2008). Án nándar er hætta á tilfinningalegri einangrun. Því hefur verið haldið fram að 

slíkt hafi áhrif á geðræna og líkamlega heilsu einstaklinga (Lippert og Prager, 2001).  

2.2. Sjálfið 

Sjálfið er grundvöllur náinna tengsla við maka og aðra á lífsleiðinni. Ólíkar túlkanir 

hafa verið lagðar fram um sjálfið. Flestir þekkja sálfræðitúlkun Freuds um egóið, sjálfið 

og súperegó. En í þessari ritgerð er fjallað um sjálfið út frá þeirri hugmynd og 

tilfinningu sem einstaklingur hefur af sjálfum sér sem eigin persónu og í návist 

annarra. Á fræðimáli er notast við orðið „sjálf“ en í raun ber það merkinguna „ég“. 

Enska fræðiheitið yfir sjálf er „self“. Til að geta myndað náin tengsl við aðra 
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manneskju er lykilatriði að mótun sjálfsins hafi átt sér stað. Þ.e.a.s. hver er ég? Nánd 

er meðal annars tengd því að geta skynjað sjálfan sig í nærveru annarrar manneskju.  

Sjálfið endurspeglar okkar eigin veröld. Hvernig einstaklingur upplifir sínar eigin 

tilfinningar, endurspeglar hvernig honum tekst að tengjast öðrum. Hvernig við upplifum 

okkar eigin sjálfsvitund hefur áhrif á það hvernig við upplifum manneskjur í kringum 

okkur (Dowrick, 1991).  

„Sjálf“ einstaklinga er í mótun alla ævi en þannig endurspeglar sjálfið fortíðina 

hjá einstaklingum, framtíðin er hins vegar óljós (Giddens, 1991).  

Þegar pör leita til félagsráðgjafa er gagnlegt að kanna fortíð þeirra. Á þann hátt 

getur ráðgjafinn áttað sig betur á ástæðum atferlis í sambandi. 

Í daglegu amstri geta einstaklingar átt auðvelt með að gleyma aðalhlutverkinu í 

sambandi sínu við maka. Mikilvægt er að vera með góða sjálfþekkingu, þekkja 

tilfinningar sínar og vita hvað maður vill og þarf (Beck-Gernsheim, 2002).  

Félagsfræðingurinn Anthony Giddens (2001) hefur fjallað mikið um breytingar á 

sjálfinu sérstaklega í samhengi við hnattvæðingu í nútima þjóðfélagi. 

Samfélagbreytingar hafa áhrif á sýn einstaklinga á lífið sjálft. Þannig er ekki hægt útskýra 

breytingar í samböndum fólks eingöngu út frá einstaklingnum heldur er þetta víxlverkun 

milli samfélags og einstaklings. Giddens útskýrir þetta út frá „micro-félagsfræði“ sem 

eru einstaklingar og hópar og „macro-félagsfræði“ sem tengist stærri þáttum 

þjóðfélagsins eins og stofnunum, efnahagskerfum, og stjórnvöldum. Þessi hugtök þ.e. 

„micro“ og „macro“ hafa síðan víxlverkunar áhrif hvort á annað. Til að útskýra þetta 

nánar er hægt að taka dæmi um „macro“ þátt sem gæti t.d komið fram í 

lagabreytingum sem tengjast sambúð og hjónaböndum. Slíkar breytingar einar og sér 

geta haft áhrif á hversdagslíf einstaklings sem er síðan „micro“ þáttur viðfangsefnisins. 

Annað dæmi um breytingar á stöðu hjónabandsins eru áhrif   sprottin af 

kvennahreyfingum sem er þá „macro“ þáttur, uppruni þess er óánægju með hið 

hversdagslega húsfreyjulíf sem er „micro“ þátturinn. Tæknin „macro“ hefur mikil áhrif á 

unglinga í nútímaþjóðfélagi og hvernig þeir haga sínum samskiptum við vini og 

fjölskyldumeðlimi „micro“ (Hales, 2006). 

Unglingarnir í dag hafa ekki upplifað umhverfi sitt öðruvísi en með tilvist farsíma 

og fésbókar svo dæmi sé tekið. Á fésbók setja þeir upp ákveðna ímynd af sjálfum sér 
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eins og þeir vilja að aðrir upplifi þau. Ljóst er að umræddur netheimur t.d. fésbókar er 

nýtt form samskipta sem felur ekki í sér beina nánd. 

Fjölmiðlar „macro“ hafa mikil áhrif þegar kemur að mótun sjálfsins og því 

hvernig einstaklingur upplifir sjálfan sig í sínu sambandi við maka. Fjölmiðlar eru ekki 

alltaf besta fyrirmyndin að þessu leyti. Myndin sem þeir draga upp af fjölskyldunni er 

ekki alltaf sú einfaldasta. Hér er t.d. átt við óraunverulegar ímyndir sem settar eru fram í 

þeim tilgangi einum að selja fréttir eða sögur. Sumir fjölmiðlar þrífast á slúðri sem á ekki 

við rök að styðjast. Þannig einblína fjölmiðlar oft á ýktar sögur og oft og tíðum á það 

sem hefur farið úrskeiðis í samböndum para. Hérna er átt við sambandsslit og upphaf 

nýrra sambanda. Það má því segja að slúðurfréttamiðlar lifi og þrífist á fjölbreytileika í 

sambandsformum og slitum (Hales, 2006). 

Sjónvarpsþættir eða svonefndar „sápur“ sem fjalla oft á tíðum um flókin 

samskipti fjölskyldna og para geta haft áhrif á það hvernig einstaklingar endurspegla sig 

sjálfa og þar með samband sitt. Á sama hátt má nefna sjálfshjálparbækur, tímarit auk 

bíómynda. Það er heill iðnaður sem þrífst á því að fjalla um samskipti og náin tengsl 

hvort heldur það er í þeim tilgangi að hjálpa fólki að mynda tengsl eða slíta nánum 

tengslum (Shoshana og Shechtman, 2003).  

Þannig mætti segja að þjóðfélagið í heild sinni og þær breytingar sem hafa verið 

síðustu áratugi hafi áhrif á mótun einstaklings og fjölskyldna. Þjóðfélög á okkar tímum 

einkennast af miklu áreiti og meiri sveigjanleika en áður fyrr, sem hafa áhrif á mótun 

sjálfsins hjá einstaklingum. Stöðugt áreiti dynur á persónulegum samböndum sem leiðir 

til hærri skilnaðartíðni en áður fyrr auk þess sem litskrúðugar og fjölbreytilegar 

fjölskyldur flækja málin enn frekar (Hasselt og Hersen, 1992).  

Endalaus tækifæri hafa áhrif á seinkun barneigna og hjónabanda. Ofan á þetta 

bætist síðan hvað einstaklingurinn kýs að gera með líf sitt og þau tækifæri sem honum 

standa til boða (Giddens, 1991).  

Umræddur sveigjanleiki þarf ekki endilega að vera af hinu slæma. Það sem 

skiptir máli er hvernig einstaklingurinn nær að aðlagast þeim sífelldu breytingum sem 

eiga sér stað í nútíma þjóðfélagi. Hvernig honum tekst að byggja upp sjálfið í takt við 

breytingar (Giddens, 1992). 

Fjölskylduráðgjafar hjálpa einstaklingum að takast á við fjölbreyttan vanda sem 

upp koma í hjónaböndum og fjölskyldum. Ein af þeim kenningum sem gjarnan er unnið 
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með er aðgreining sjálfsins, „differentiation of self“. Eitt af mikilvægustu markmiðum 

fjölskylduráðgjafa er að hjálpa fjölskyldumeðlimum í að aðgreina sitt eigið sjálf frá 

öðrum fjölskyldumeðlimum. Meginforsenda náinna tengsla er einmitt persónulegt 

sjálfstæði. Því hefur lengi verið haldið fram að tilfinningatengsl sem einstaklingar eiga 

við maka sinn eigi rætur að rekja til tilfinningatengsla sem áttu sér stað innan fjölskyldu 

á uppvaxtarárum. Þegar einstaklingar ganga í gegnum þroskaferlið er mikilvægt að þau 

nái að aðgreina sitt eigið sjálf frá öðrum í fjölskyldunni (Bowen, 1978).  

Einnig er sjálfsálit eða mat á sjálfum sér „self-esteem“ talin forsenda fyrir 

þroskuðu parsambandi. Kvíði er gjarnan fylgifiskur lágs sjálfsmats en þannig lifir fólk í 

ákveðinni óvissu með sjálfið. Það treystir oft á viðurkenningu eða skoðun annarra. 

Manneskja með lágt sjálfstraust hefur oft og tíðum miklar væntingar til maka en á sama 

tíma blundar í henni mikill ótti sem kemur þannig fram að hún býst við því versta frá 

fólki. Algengt er að einstaklingar með lágt sjálfsmat hafi hvorki „aðgreinst“ frá foreldri, 

né verið jafningi þeirra eða fengið viðurkenningu þeirra (Satir, 1967).  

Sjálfsviðurkennd nánd (self-validated intimacy) byggir á eftirfarandi eiginleikum  

- Að vera ávallt samkvæmur sjálfum sér og vera sannur/sönn í návist 
maka og í eigin persónu. Að hafa skýra sjálfsmynd og tilfinningu fyrir 
sjálfum sér. 

- Að láta það besta í fari sínu ráða för. Ekki reyna að stjórna maka sínum. 

- Að takast á við sársauka og óþægindi sem hluta af persónulegum 
þroska. 

- Að efla kvíðaþol og þrautseigju með því að takast á við hindranir. T.d. 
þegar makinn er kvíðinn að geta haldið ró og stjórnað eigin tilfinningum  

- (Jóna Ingibjörg Jónsdóttir, 2009).  

2.3. Ólíkar tegundir nándar 

Í sambandi para þróast nánd með tímanum og tekur á sig breytilega mynd eftir því 

sem lengra líður á sambandið. Við upphaf sambands á sér stað ákveðin víxlverkun 

samskipta. Í fyrstu þegar einstaklingar eru að kynnast þá eru samskiptin frekar 

yfirborðskennd og ákveðin gríma oft sett upp. Reynt er að ganga í augun á hinum 

aðilanum og heilla hann. Út frá þessu myndast síðan meiri dýpt í samskiptum fólks 

sem byrjar smám saman að tjá skoðanir sínar umbúðalaust (Dowrick, 1991).  

Sem dæmi um ólíkar tegundir nándar má t.d. nefna reynslunánd, 

vitsmunanánd, kynlífsnánd, tilfinninganánd og andlega nánd (Prager, 1995).  
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2.3.1. Tilfinninganánd 

Tilfinninganánd er einn mikilvægasti þáttur í þróun náinna tengsla. Á þessu stigi fara 

einstaklingar nær hinu innra sjálfi hjá maka sínum. Hér skiptir traust höfuðmáli, það 

veitir ákveðið öryggi að geta treyst öðrum. Að einstaklingar geti tjáð sínar innstu 

tilfinningar til annars einstaklings um það sem er okkur sérlega persónulegt. Þannig 

ættu pör að geta rætt opinskátt um tilfinningar sín á milli. Fólk tjáir tilfinningar sínar á 

ólíkan hátt en mikilvægt er að það geti valið sér tjáningarleið sem það er sátt með. 

Náin tilfinningabönd næra sambandið og ástin og væntumþykjan verður dýpri með 

tímanum ef par nærir hvort annað tilfinningalega 

 (Sternberg og Hojjat, 1997).  

Eins og nefnt var hér að framan hefur „self-disclosure“ þ.e. að opna sjálfan sig fyrir 

annarri manneskju mikil áhrif á þróun nándar innan sambanda. Þegar fólk hefur opnað sig 

tilfinningalega fyrir hvort öðru hefst dýpra þróunarferli nándar (Giddens, 1991).  

Reis og Shaver fjalla um mikilvægi þess að tilfinningum sé svarað. Þeir útskýrðu 

tilfinninganánd út frá ákveðnu samskiptamódeli. Það snýst um að tilfinningalegum 

þörfum einstaklinga í sambandi sé mætt eða svarað (Reis og Shaver, hér vitnað í 

Welch, 2007). Þetta þýðir að einstaklingur sem tjáir sig við maka sinn fær í framhaldi 

af því svörun. Með öðrum orðum þá snýst tilfinninganánd para um að deila með sér 

tilfinningum og gefa viðbrögð og svörun hvort til annars (Caryl, 1989).  

Tilfinningagreind einstaklinga er mikilvæg í þessu samhengi, hún snýst um 

hæfnina að greina sínar eigin tilfinningar, hugsanir og tjá þær. Hæfnin til að geta tjáð 

tilfinningar sínar hefur áhrif á þróun nándarferlis hjá pörum. Mikilvægt er að maki geti 

hlustað og meðtekið tilfinningar hins aðilans og þannig sýnt nauðsynlegan skilning og 

umhyggju. Þannig verður til víxlverkun samskipta (Cordova o.f.l, 2005). Mikilvægt er 

að par nái að tjá bæði jákvæðar (hamingju, gleði, tilhlökkun eða stolt) og neikvæðar 

tilfinningar (leiði, óhamingju, pirring, reiði, ótta, samviskubit, skömm, einmanaleika, 

eða þunglyndi). Ef annar aðilinn í sambandi gefur t.d. einungis frá sér neikvæðar 

tilfinningar er líklegt að hann fái álíka svörun til baka. Þannig myndast neikvætt 

andrúmsloft innan sambands. Hringrás neikvæðra tilfinningasamskipta myndast sem 

getur verið erfitt að vinna sig út úr. Ákveðin útfærsla af þessu getur verið ef par 

hreinlega tjáir sig ekki hvort við annað. Þá myndast ákveðin þögn innan sambands 

(Cox, 2009).  
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2.3.2. Kynferðisleg nánd 

Kynlíf skiptir miklu máli í samböndum para. Kynferðisleg nánd snýst ekki einungis um 

kynlífið sjálft heldur um samspil fjölmarga annarra þátta í sambandi. Jóna Ingibjörg 

Jónsdóttir kynfræðingur gaf nýverið út bók um kynlíf sem ber nafnið „Heilbrigði, ást 

og erótík“. Í bókinni fjallar hún m.a. um mikilvægi vitsmuna og tilfinninganándar til að 

upplifa kynferðislega nánd. Það hefur til að mynda áhrif á kynferðislega upplifun 

hvernig samspil annarra tegunda nánda er innan sambands. 

Umfjöllun hennar er byggð á eigin reynslu sem kynlífsráðgjafa auk þess sem 

hún fjallar um rannsóknir fræðimanna á þessu sviði. 

Umræðan og áherslan hafði fram að þessu að miklu leiti snúist um vandamál 

varðandi fullnægingu kvenna og því var bók Jónu Ingibjargar þarft innlegg til að sjá 

þetta viðfangsefni í víðara samhengi. Hún meðal annars heldur því fram að heilinn sé í 

raun hinn eiginlegi „g-blettur“ og til séu fleiri leiðir til að njóta ásta en sjálft kynlífið.  

Hún segir jafnframt að annars konar vandamál í sambandi hafi áhrif á 

kynferðislega nánd. 

Það eru engar reglur sem segja að tengja eigi kynferðislega nánd einungis við sjálf 

kynfærin, samfarir eða fullnægingu. Hægt er að njóta ásta á fjölbreyttan og margslunginn 

hátt. Stór hluti af kynferðislegri nánd er að geta treyst og tjáð sig um innri líðan og 

tilfinningar á öllum stigum sambandsins (Jóna Ingibjörg Jónsdóttir, 2009).  

Í nútímasamfélagi hafa verið gefnar út sjálfshjálparbækur um viðfangsefnið 

„gott kynlíf“, auk þess sem fjölmiðlar, t.d. glanstímarit og sjónvarpsþættir hafa tekið á 

þessu viðfangsefni með ólíkum hætti. Oft er framsetningin þannig að gefnar eru upp 

„uppskriftir“ að hinu fullkomna kynlífi. Þar er fullnægingin í hávegum höfð og pörum 

m.a. bent á að bæta við hinum ýmsu stellingum, leikföngum o.s.frv. En snýst gott kynlíf 

í raun og veru um frammistöðu í rúminu? (Kleinplatz, 2007). 

Sálfræðingurinn Peggy J. Kleinpatz og samstarfsmaður hennar Dana A. Ménard 

(2007) sýndu fram á að svo væri ekki. Þvert á móti snýst gott kynlíf ekki beint um 

fullnægingu né samfarir. Þær rannsökuðu hvað einstaklingar telja vera gott kynlíf. Sjálf 

er Kleinpatz klínískur sálfræðingur og hefur starfað sem kynlífsráðgjafi frá árinu 1983. 

Á sínum ferli hefur hún oft fengið spurninguna: ,,Hvernig getum við upplifað betra 

kynlíf?“ 
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Viðmælendur í rannsókninni voru öll eldri en 65 ára og með reynslu af 

langtímasambandi. Eftirfarandi sex þemu voru mest áberandi í umræddri rannsókn:  

- Að vera til staðar (being present): Það að vera algerlega til staðar og 
geta einbeitt sér að samverustundinni hér og nú. Að geta farið inn í 
ákveðið hugleiðsluástand, þ.e. að slökkva á öðrum hugsunum og njóta 
stundarinnar með maka sínum. 

- Að vera sönn/sannur (authenticity): Eins og rætt hefur verið um hér að 
ofan skiptir máli að vera sannur sjálfum sér í návist maka síns. Opna 
sjálfan sig og vera hreinskilinn, þ.e. að vera tilfinningalega nakinn eða 
með öðrum orðum berskjölduð/aður. Hér kemur sjálfsþekking og 
hæfileikinn að tjá tilfinningar sínar sterkt inn. Að geta tjáð óskir sínar og 
líðan óhindrað og vera laus við gagnrýni. 

- Kynferðisleg og erótísk nánd (sexual and erotic intimacy): Margir 
viðmælendur nefndu sérstaklega að kossum fylgi ákveðin tengsl, dýpt 
og erótík. Hér skiptir einnig máli að þora að prufa eitthvað nýtt og fara 
út fyrir öryggishringinn til að upplifa eitthvað nýtt. Þannig kynnast pör 
sjálfum sér og maka sínum betur. 

- Góð tjáskipti (good communication): Flest allir viðmælendur töldu góð 
tjáskipti grundvöll að góðu kynlífi, dæmi um það er að geta tjáð maka 
sínum hvað þeim þykir gott. Til þess er góð sjálfþekking á eigin líkama 
og tilfinningum mikilvægur þáttur. 

- Stórfengleg upplifun (Transcendence): Gott kynlíf tengist inn á 
fjölbreytta upplifun mannverunnar. Það snertir tilfinningar, líkamlega og 
andlega upplifun einstaklinga. Þessu var lýst af viðmælendum sem 
einskonar hugleiðslustigi og reynslu sem gerði þeim kleift að komast 
burt frá veruleikanum (Kleinplatz og Ménard, 2007). 

Eins og sjá má af þessari upptalningu hefur fullnægingin eða frammistaða í rúmi ekki 

verið nefnd. Þvert á móti þá virðist tilfinningaleg nánd og góð tengsl við sjálfan sig og 

maka skipta miklu máli. Viðmælendur töldu að hæfileikinn til að upplifa gott kynlíf 

breyttist því lengra sem liði á sambandið og með persónulegum þroska.  

Sú vænting sem fylgir fullnægingunni og að kynlíf snúist um ákveðið markmið 

eða að eitthvað sé handan við hornið hefur truflandi áhrif á þá dýpt sem getur í raun 

og veru myndast ef fólk nær að sleppa tökunum og öðlast meiri dýpt . Fjallað var um 

mikilvægi þess að kynlífsráðgjafar væru vakandi fyrir áðurnefndum þáttum. Að kenna 

fólki að vera til staðar í stundinni og að hjálpa fólki að þroskast saman og sem 

einstaklingar. Kynlíf snýst ekki einungis um líkamlega fullnægingu heldur eina langa og 

góða andlega fullnægingu (Kleinplatz og Ménard, 2007). 
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2.3.2.1 Hið kynferðislega sjálf 

Einstaklingar þurfa að hafa náð ákveðnu þroskastigi til að geta notið kynferðislegrar 

nándar, s.s. að vilja vera í langtímasambandi og takast á við þær hindranir sem upp 

koma. Til að átta sig á kynferðislegri hegðun fullorðinna er mikilvægt að skoða hvað 

hefur mótað kynferðislega hegðun viðkomandi. Mótun hins kynferðislega sjálfs byrjar 

strax á unglingsárunum (Weinstein og Rosen, 1991).  

Ein af þeim breytingum sem hafa orðið í samskiptum kynjanna síðustu áratugi 

og þar með haft áhrif á myndun náinna tengsla er sú staðreynd að fólk er orðið opið 

kynferðislega fyrir hvort fyrir öðru. Skyndikynni eru stunduð í auknum mæli og er 

jafnvel litið á þau sem sjálfsagða hegðun, sérstaklega í vestrænum þjóðfélögum. 

Einnig byrja unglingar að stunda kynlíf mun fyrr en áður tíðkaðist.  

Kynlífsform og athafnir hafa tekið á sig hinar ýmsu myndir. Sem dæmi er aukin 

einstaklingshyggja þar sem fólk kýs að búa eitt. Einnig mætti nefna fjölbreytt 

sambúðarform, s.s. sambönd samkynhneigðra, fjölbreyttara fjölskylduform, s.s. 

stjúpfjölskyldur og skilnaðarfjölskyldur. Að auki má nefna seinkun barneigna sem er 

nú algengari en áður. Hér áður fyrr var kynlíf tengt því að eignast börn, en nú hefur 

það allt aðra merkingu (Gross, 2005). M.ö.o. sú mikla fjölbreytni í nútímanum sem hér 

hefur verið nefnd hefur áhrif á mótun hins kynferðislega sjálfs hjá einstaklingum.  

Mótun kynferðislegs sjálfs gerist í tveimur þrepum. Annars vegar er  

umbreytingarstigið sem á sér stað á unglingsárunum og hins vegar kynferðislega 

nándarstigið sem á sér stað þegar einstaklingar hafa gengið í gegnum fyrra stigið, þ.e. 

þegar sá þroski er til staðar sem þarf til að nálgast kynlíf á nándarstigi með annarri 

manneskju (Weinstein og Rosen, 1991).  

2.3.2.2 Umbreytingarstig hins kynferðislega sjálfs 

Umbreytingarstigið á sér stað á unglingsárunum þegar einstaklingar þreifa sig áfram 

kynferðislega. Hér er meira átt við þann mótunartíma sem táknar að þau eru að 

uppgötva sig sem kynverur. 

Það sem einkennir þetta tímabil er að unglingar eru að byrja að kynnast sínu 

kynferðislega sjálfi. 

Þeir eru að ganga í gegnum kynþroskaskeiðið og ýmis konar þarfir koma fram. 

Þannig byrja þau að þreifa sig áfram með snertingum og sjálfsfróun. Stór þáttur í því 
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að kynnast sjálfum sér kynferðislega er einmitt sjálfsfróun, en þannig kynnast 

unglingar því hverjar þeirra þarfir þeirra eru, þ.e.a.s hvað höfðar til þeirra og hvað 

ekki. Ef unglingar tengja sektarkennd við sjálfsfróun eða kynferðislega drauma getur 

það haft áhrif á mótun sjálfsins og náinna tengsla síðar á lífsleiðinni. Samhliða þessu 

þroskastigi eiga sér stað líkamsbreytingar. Stúlkur velta þá gjarna fyrir sér brjóstum, 

mjöðmum og skapahárum og bera sig gjarna saman við jafnaldra sína. Strákar velta 

fyrir sér stærð lims og hafa jafnvel áhyggjur af óumbeðnu sáðláti. 

Þær ákvarðanir sem unglingar taka á þessu tímabili geta verið háðar 

félagslegum væntingum. Fjölskylduáhrif, persónulegar reglur, gildi og þrýstingur frá 

vinum. Það er t.a.m. algengt að unglingar byrji að stunda kynlíf snemma vegna 

þrýstings frá félögum eða vinum sem um leið getur verið uppreisn gegn félagslegum 

gildum og fjölskyldu. 

Mikilvægt er að læra af þessu þroskaskeiði á jákvæðan hátt, t.d. reyna að 

útiloka skömm, kvíða eða ótta sem voru tengd kynferðislegri hegðun, ef slíkt hefur átt 

sér stað. Þannig er mikilvægt að uppgötva hið jákvæða og hvað hverjum og einum 

finnst gott í kynferðislegum samskiptum sínum við aðra manneskju. Í þessu þroskaferli 

er gott að geta gert greinarmun á milli kynlífs og þess að njóta ásta með manneskju, 

þ.e. með einstaklingi sem maður treystir og getur deilt tilfinningum sínum með 

(Weinstein og Rosen, 1991).  

2.3.2.3 Kynferðislegt nándarstig 

Hægt er að segja að þeir sem ná að komast í gegnum umbreytingarskeiðið áfallalaust 

ná ákveðnum þroska sem gerir þeim kleift að njóta ásta og upplifa kynferðislega nánd 

með annarri manneskju. Á þessu stigi fer kynlíf að hafa ákveðna merkingu fyrir parið, 

fer jafnvel að ná ákveðinni dýpt sem einkennir sambandið öðru fremur. Þá snýst kynlíf 

ekki endilega um að fullnægja félagslegum eða líkamlegum þörfum heldur skiptir 

dýptin sem nú einkennir sambandið mun meira máli. 

Á þessu stigi mynda pör með sér svar við spurningunni ,,Hver erum við? Hvað 

gerir kynlíf fyrir okkar samband? Hvernig greinum við skuldbindingu okkar til hvors 

annars? Hvernig erum við að mæta þörfum hvors annars?,,. 

Þegar fólk stundar kynlíf í föstu sambandi þurfa þau ekki að hafa eins miklar 

áhyggjur af smiti kynsjúkdóma og ótímabærri þungun. Á þessu stigi koma gjarnan upp 
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hindranir eða vandamál og því leitar fólk gjarna til kynlífsráðgjafa til að fá aðstoð og 

ráðgjöf (Weinstein og Rosen, 1991).  

3. Nánd er þróunarferli – Kenningar um tengslamyndun 

Þróun náinna tengsla hefst strax við fæðingu barns. Með tengslamyndun barna og 

umönnunaraðila er lagður grunnur að öllum samskiptum barnsins síðar á ævinni 

(Simpson og Rholes, 1998).  

Rannsakendur halda því fram að vandamál tengd nándartengslum í sambandi 

megi rekja til fjölskylduumhverfis og fyrri reynslu innan fjölskyldunnar. Í gegnum 

umönnunaraðila lærir barn ákveðið mynstur hegðunar sem endurspeglast af því 

hvernig tilfinningar eru tjáðar og deilt er á milli fjölskyldumeðlima. Nándarhegðun 

getur jafnvel borist frá kynslóð til kynslóðar (Coleman, 1988).  

Þannig skiptir umgjörð fjölskyldu og uppeldi höfuðmáli þegar kemur að þróun 

náinna tengsla í framtíðinni. Eins og fram kemur í umfjöllun neðangreindra 

fræðimanna þá er þróun náinna tengsla að eiga sér stað alla ævi. 

3.1. John Bowlby 

John Bowlby (1979) þróaði kenningar um tengslamyndun árið 1973. Hann sýndi fram 

á að grunnurinn að nánum tengslum síðar á lífsleiðinni sé lagður á fyrstu æviárum 

barna, og heldur þróunin áfram út lífið. Ungabarn myndar tengsl við 

lykilpersónu/foreldra í umhverfi þess strax við fæðingu. Þetta tengslasamband er 

tilfinningalegs eðlis og afar þýðingarmikið. Það felur í sér öryggi við samveru og á 

sama hátt skapar það óþægindi við aðskilnað og dregur þannig upp þörfina fyrir 

nálægð (Edwards, 2002). 

Foreldrar eru næmir fyrir þörfum barna sinna og skynja oft hvað barnið 

þarfnast í gegn um grát eða aðra tjáningu. Samkvæmt kenningum Bowlby er 

mikilvægt að foreldrar séu vakandi fyrir þörfum barna sinna og svari þeim merkjum 

sem barnið tjáir sig með. Í gegnum jákvæða svörun foreldra lærir barnið að samband 

tengist jákvæðri svörun auk þess sem það leiðir af sér gleði og ánægju við að tengjast 

annarri manneskju í lífinu. Þau börn sem mynda góð frumtengsl við foreldra sína þ.e. 

upplifa öryggi og trausta svörun búa að þessum tengslum út allt lífið. Þessum börnum 

gengur betur í samskiptum við aðra í framtíðinni. Þau eru oft vinsælir leikfélagar og 
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eiga marga vini. Auk þess hafa börn sem alist hafa upp við slík tengsl meiri tilhneigingu 

til að mynda sterkari og betri tengsl við maka síðar á ævinni (Inge, 1992). Þessi reynsla 

leiðir til aukinnar sjálfsvirðingar og eykur sjálfstraust einstaklings. Þegar einstaklingar 

hafa þetta góða veganesti finnst þeim þeir vera verðugir slíks hins sama af maka í 

framtíðinni. Einnig er þetta hvetjandi og þau hafa öryggi til að skoða umhverfi sitt og 

heiminn og þróa sitt eigið sjálf (Holmes, 2001). 

3.2. Erik H. Erikson 

Erik H. Erkikson var fræðimaður í sálar- og uppeldisfræði. Hann lagði fram 

þróunarkenningu þar sem lífsskeiðum er skipt upp í átta stig. Á hverju stigi ganga 

einstaklingar í gegn um ákveðið þroskaferli sem leiða þau í gegnum tilfinninga- og 

félagsþroska (Erikson, 1968). Þannig lagði hann áherslu á að þróun náinna tengsla er í 

mótun út alla ævina. Á hverju þroskastigi takast einstaklingar á við ákveðin verkefni 

um leið og styrkleiki þeirra eykst. Því betur sem fólki tekst að takast á við þær 

hindranir sem verða á hverju stigi fyrir sig þeim mun betur gengur þeim á því næsta. 

Hvernig einstaklingum tekst að komast í gegn um hvert þroskastig ræðst að miklu leyti 

af nánasta umhverfi, fjölskyldu og vinum. Hann fjallaði um mikilvægi þróunar sjálfsins 

hjá einstaklingum og frumkvæði einstaklinga að skoða sjálfan sig og heiminn, sem 

væri að mestu leiti byggt á fyrri grunnreynslu (Sigelman og Rider, 2009). 

Á unglingsárunum ætti mótun og hugmynd sjálfsins að vera komin vel á veg. Til 

þess að geta myndað náin tilfinningatengsl við vini og maka taldi hann mikilvægt að 

einstaklingar geti skilið sínar eigin tilfinningar og tjáð þær. Ef einstaklingar ná ekki að 

mynda tilfinningabönd við vini og aðra á lífsleiðinni er hætta á einangrun og 

ófullnægðum samböndum síðar á ævinni (Boden o.fl, 2009). 

3.3. Þríhyrningsspennan (the primary triangle) 

Áhugavert er að skoða kenninguna um þríhyrningsspennuna (the primary triangle), 

þegar horft er til tengslamyndunar nýfædds barns bæði við móður og föður. Þær 

tengslakenningar sem fjallað er um hér að ofan, fjalla mest um tvíhliða tengsl á milli 

móður og barns. Raunveruleikinn er hins vegar flóknari og fjallar kenningin um 

þríhyrningsspennuna um aðkomu bæði föðurs og móður við barn sitt. Í einfaldri mynd 

er þessum samskiptum þriggja aðila lýst sem fyrsta sambandi sem barnið upplifir. 
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Þetta samband þriggja aðila verður síðan einnig fyrirmynd af parsamböndum þar sem 

áhrifanna gætir meðvitað og ómeðvitað. 

Þessu er lýst þannig að í fyrsta lagi er það móðir sem sýnir barni svörun og 

tilfinningar á meðan faðir fylgist áhugasamur með. Síðar er það faðirinn sem sýnir 

barninu athygli á meðan móðirin fylgist með og í þriðja lagi geta samskiptin verið 

þannig að báðir foreldrar sýna barninu tilfinningalega svörun samtímis. Í þessu mengi 

þriggja aðila er það að síðustu barnið sem fylgist með foreldrum sínum eiga orðaskipti 

eða samskipti án þess að eiga í beinum samskiptum við það. Samskiptin eru ekki 

tvíhliða samband móðir og barns heldur eru samskiptin mun fjölþættari. 

Kenningin fjallar m.a. um það hvernig barnið upplifir tengsl og samskipti 

foreldra. Upplifir barnið samskipti foreldra sinna sem vinsamleg, stressuð, truflandi, 

eða með einkennandi árekstrum. 

Stundum er rætt um þríhyrningsspennu innan fjölskyldna þar sem ágreiningur 

eða samskiptavandamál eiga sér stað. Allt þetta hefur áhrif á þroska og þróun 

tengslamyndunar hjá barninu síðar á ævinni (Depeursinge og Warnery, 1999). 

3.4. Kenning Mary Ainsworth 

Mary Ainsworth gerði rannsókn í framhaldi af rannsókn Bowlby og studdist þar við 

mikilvægi þess að ungabörn hafi einstakling í lífi sínu sem þau geta treyst og svarað 

þörfum þeirra. Næmni umönnunaraðila fyrir þörfum og þeim merkjum sem barn 

gefur frá sér hefur samkvæmt Ainsworth mikið að segja varðandi tengslamyndun síðar 

á ævinni. Ef þeirra þörfum hafa verið rétt svarað halda þau örugg út í lífið. Í stuttu máli 

gekk rannsókn hennar út á að kanna hvernig viðbrögð barna verður þegar móðir skilur 

þau eftir ein í herbergi. Hún skipti viðbrögðum barna niður í þrjá flokka: traust-tengsl 

(secure), forðandi tengsl (fearful-avodiant) og kvíðatengsl (anxious). Út frá þessum 

þremur flokkum hafa fræðimenn síðan unnið fjölda rannsókna. 

Hér verður greint frá niðurstöðum þessara þriggja flokka síðar á ævinni, eða 

þegar kemur að tengslamyndun fullorðinna einstaklinga við maka: 
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- Traust (secure): Þeir einstaklingar sem falla í þennan flokk hafa átt 
jákvætt samband við foreldri í æsku. Þau hafa mikla sjálfsvirðingu. Þeim 
finnst þau vera verðug umhyggju, ást og athygli annarra. Þau treysta og 
geta reitt sig á aðra. Þau þróa auðveldlega djúp og náin tengsl við aðra 
og líður vel með að geta reitt sig á aðra og láta aðra reiða á sig. Öruggt 
fólk óttast ekki að vera yfirgefið eða að vera náin öðrum aðila. Sambönd 
þeirra einkennast af trausti, sjálfstæði, jákvæðni, ást og skuldbindingu. 

- Forðandi (fearful-avoidant): Einstaklingar í þessum flokki hafa átt erfitt 
með aðskilnað við móður. Þau eiga erfitt með að treysta öðrum. Þau 
hafa oft neikvæða sjálfsmynd og líta á sjálfan sig sem óverðug ástar og 
umhyggju. Þeim finnst óþægilegt að vera náin öðrum og hræðast það. 
Þeim getur fundist erfitt að treysta á aðra og finnst jafnvel óþægilegt ef 
makinn kemur of nálægt. Einstaklingar innan þessa flokks sækjast 
gjarnan í sambönd sem hafa eyðileggjandi áhrif á þau sjálf. Þau eru oft á 
tíðum með ákveðið fín mynstur og bera með sér forðandi 
tengslamynstur. 

- Kvíðatengsl (anxious-ambivalent): Hafa upplifað aðskilnað við móður 
eða umönnunaraðila. Þeir einstaklingar sem falla innan þessa flokks eru 
oft á tíðum hrædd um að maki þeirra muni fara frá þeim hverja 
stundina, og þau elski þau í raun og veru ekki. Sambönd einstaklinga 
með kvíðatengsl bera með sér marga neikvæða þætti og lítið er um 
traust, skuldbindingu og sjálfstæði. Þau hafa oft neikvæða mynd af 
sjálfum sér en jákvæða mynd af maka sínum. Þeim líður oft eins og maki 
þeirra kunni ekki að meta þau (Simpson og Rholes, 1998). 

4. Hindranir nándar 

4.1. Hræðsla við nánd 

Þeir sem óttast nánd eru oft einstaklingar sem orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi, 

en þeir eiga oft á tíðum erfitt með að vera berskjölduð hvort fyrir öðru og deila 

tilfinningum. Sektarkennd hjá þessum einstaklingum er áberandi og þau skammast 

sín. Þannig geta þau þróað með sér þunglyndi, kvíða og áfallastreituröskun (e.h, 

1993).  

Innst inni líður þeim eins og þau séu einskis virði, að ekki sé hægt að elska þau, 

að líf þeirra sé tilgangslaust og skemmt. Samband barns við sitt eigið sjálf er skemmt 

og þannig hefur það áhrif á samskipti við annað fólk. Þau eru gjarna hrædd við að 

opna sig af ótta við að aðrir sjái þá skömm sem þar liggur og að viðkomandi muni 

yfirgefa þá hverja stundina. Með því að hleypa engum að sér koma þau í veg fyrir að 

vera særð. Þeir sem ekki yfirvinna vandamál sín eiga á hættu að einangrast, þau gera 

jafnvel hvað sem er til að forðast persónuleg samskipti við annað fólk (e.h., 1993).  
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4.2. Fíkn 

Fíkn í rómantík, kynferðisleg fíkn, og sambandafíkn eru dæmi um fíknir sem þrífast 

nokkuð vel í nútímaþjóðfélagi. Hægt er að sjá hvernig þjóðfélagið styður við þessar 

tegundir fíknar í hinum ýmsu myndum. Nægir þar að nefna dæmi um fjölmiðla og 

klámiðnaðinn. Spurning er hvort þjóðfélagið hefur aðlagast sambandsfíkn einstaklinga 

eða hvort um sé að ræða aðlögun einstaklinga að þjóðfélaginu. Rannsóknir hafa sýnt 

að þeir einstaklingar sem beittir hafa verið kynferðislegu ofbeldi eru líklegri til að eiga 

í stuttum samböndum og mörgum, þar sem lítið fer fyrir skuldbindingum. Þau viðhafa 

gjarna óhóflegt kynlíf sem nokkurs konar verkfæri til að laga skemmda sjálfsmynd eða 

skapa tímabundna nándartilfinningu. Ef einstaklingur heldur síðan áfram á vegi 

óhóflegs kynlífs er hætta á að hann/hún þrói með sér óheilbrigt nándarmynstur. Hér 

er hætta á að einstaklingar þrói með sér kynlífsfíkn. Fólk sem gengur inn í sambönd af 

þessu tagi, gerir það gjarnan af ótta við að vera berskjölduð og tengjast öðrum. Það að 

vera tilfinningalega náin sambandsfíkli er nánast ógjörningur (Coleman, 1988).  

Há fylgni er á milli truflana á nánd í fjölskyldulífi og hvers konar fíknar, s.s. 

spilafíknar, kynferðislegrar fíknar, sambandsfíknar, áfengissjúkra og 

átröskunarsjúkdóma (Schaef, 1997).  

Að vera barn fíkils getur haft áhrif á hvernig barn myndar tengsl við vini, 

ættingja og síðar maka. Fíkillinn forðast að mynda náin tengsl sem á rætur að rekja til 

uppvaxtarskilyrða barns. Slíkt mynstur getur síðar borist frá kynslóð til kynslóðar. 

Nokkuð algengt er að börn áfengissjúkra eigi í erfiðleikum við að upplifa náin tengsl 

við maka og að eiga farsælt hjónaband (Martin, 1995). 

5. Þörfin fyrir að tengjast öðrum 

Biblían segir: 1M 2:18 „Drottinn Guð sagði: Eigi er það gott, að maðurinn sé 

einsamall. Ég vil gjöra honum meðhjálp við hans hæfi.“ 

Á tímum Grikkja hélt Aristóteles því fram að maðurinn væri í eðli sínu félagsvera. Sá 

sem ekki tók þátt í félagslegu lífi og var sjálfum sér nægur var talin vera guð eða dýr 

(Welch, 2007).  

Hann talaði um mikilvægi þess að þroskaferli mannsins ætti sér stað í samspili 

við aðrar mannverur. Í þessu sambandi talaði hann um mikilvægi velferðar í samfélagi 
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fyrir þroska einstaklinga. Hann talaði um mikilvægi þess að maðurinn geti þroskast í 

samfloti við aðra og þannig endurspeglað sjálfan sig í gegnum samskipti sín við þau. 

Sömuleiðis talaði hann um mikilvægi þess að geta verið berskjaldaður fyrir framan 

aðra og deilt tilfinningum og löngunum (Muldoon, 2009).  

Þó að miklar breytingar hafi verið á félagslegu umhverfi, hjónabandi og 

fjölskyldu frá tímum Aristótelesar, þá er grunnurinn sá hinn sami, þ.e. mannlegt eðli 

og þörf einstaklinga fyrir að tengjast öðrum. Manneskjan er félags- og sambandsvera 

sem sækist eftir því að vera í kringum aðra, tilheyra einhverjum og að vera í tengingu 

við aðrar mannverur. Hún vill deila með öðrum áföngum í lífinu, bæði gleði og 

sorgarstundum. Að vera náinn hvort öðru er eðli mannsins (Welch, 2007). 

Einstaklingshyggja 

Charles Darwin fjallaði um kosti þess að kvænast og auk þess kosti þess að haldast 

ókvæntur. Kostir þess fyrrnefnda var að eignast börn og heimili og lífsförunaut, aðila 

sem væri þér náinn jafnt á yngri árum sem og í ellinni, „einhvern til að elska og leika 

við – og væri í öllu falli skárri kostur en hundur“. Það sem hann taldi jákvætt við að 

kvænast ekki var hins vegar kosturinn að þurfa ekki að sinna ættingjum konu sinnar 

auk þess sem hægt var að ráðstafa tíma sínum og félagskap. Þar að auki þurfti ekki að 

standa undir þeim kostnaði sem fylgdi því að hafa börn á heimilinu. Þessi afstaða 

Darwins um hjónabandið mótaðist út frá hans eigin persónulegum hagsmunum. 

Þannig má rekja einstaklingshyggju allt aftur til tíma Darwins og jafnvel hægt að velta 

fyrir sér hvort það hafi verið einstaklingshyggja sem kom þjóðfélagsbreytingum af stað 

en ekki öfugt. En eflaust var það víxlverkun beggja afla því maðurinn skapar jú 

umhverfi sitt (Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 1902). Þrátt fyrir kenningar og staðhæfingar 

um manninn sem félagsveru (sbr. Biblíuna, Aristóteles og Durkheim (umfjöllun 

neðar)), þá væri í dag hægt að leggja fram nýja kenningu um nauðsyn og vilja 

manneskjunnar til að vera ein. 

Ýmsar breytingar hafa orðið á félagsformum með komu hnattvæðingar og nýs 

samfélags sem hefur upp á endalausa möguleika að bjóða. Ein af þeim breytingum 

sem hafa verið áberandi í vestrænum þjóðfélögum síðustu áratugi er 

einstaklingshyggjan. Sífellt fleiri velja það að vera einhleypir í dag, m.a. til að njóta 

þess „frelsis“ sem því fylgir, t.d. að geta breytt um starfsumhverfi án þess að þurfa að 

hafa áhyggjur eða taka tillit til fjölskyldumeðlima eða til að geta tekið hvatvísar 
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ákvarðanir um ferðalög eða hvað annað sem við kemur tækifærum í lífinu. Aukin 

áhersla hefur verið lögð á mikilvægi þess að einstaklingar gefi sjálfum sér tíma og 

pláss til að þróa og þroska sjálfan sig og sína persónulegu hæfileika (Santore, 2008). Í 

raun er það samfélagið í heild sem ýtir undir einstaklingshyggju, í stað þess að styrkja 

hjónabönd (Beck-Gernsheim, 2002).  

Taka má dæmi um einstakling sem klífur metorðastigann og stefnir hátt. 

Meginreglan er sú að viðkomandi fer sínar eigin leiðir og efnahagslegar áherslur eru 

meira áberandi í nútíma neyslusamfélagi. Lykilorðið er sjálfsþróun, að standa fast með 

sjálfum sér og nýta sér þau tækifæri sem lífið hefur upp á að bjóða. Ef sjónarhorn 

einstaklings er skoðað nánar má vera ljóst að ekki er mikill tími eftir fyrir maka eða 

börn. Þegar sífellt meiri einstaklingsþrýstingur myndast innan þjóðfélaga um að lifa 

sínu eigin lífi og elta ákveðinn frama og gæði grefst smátt og smátt undan félagsformi 

fjölskyldunnar (Beck-Gernsheim, 2002). 

Einstaklingshyggjan ber með sér auknar kröfur á maka, þ.e. að finna sitt eigið 

sjálf og gefa sér tíma með sjálfum sér til að þroskast og þróast. Það er að koma til 

móts við og uppfylla fjöldan allan af persónulegum þörfum eins og rætt var hér að 

ofan (Santore, 2008). 

Þörfin fyrir að vera einhleypur og njóta þeirra fríðinda sem því fylgir rekst síðan 

á við þörfina fyrir nánd með annarri manneskju. Þannig sækir fólk gjarnan í 

skyndinánd sem útskýrir stutt og innihaldslaus sambönd sem er orðið nokkurs konar 

norm í nútíma þjóðfélagi (Muldoon, 2009). 

Einstaklingshyggja er andstæða við kenningar Emile Durkheim um mikilvægi þess að 

tilheyra félagslegri heild. 

Samkvæmt hugmyndum Emile Durkeim er auðvelt að vera tilfinningalega 

einmana í nútímaþjóðfélagi. Í samfélögum til forna unnu einstaklingar meira saman 

sem ein heild og þurftu meira á hvort öðru að halda. Fólk var með líkari hugmyndir og 

gildi og þannig unnu samfélög meira saman sem ein heild eða ein stór fjölskylda. En 

það er einmitt andstæðan við nútímann sem einkennist af sundurleitni og fjölbreytni. 

Því meira sem þjóðfélög stækka því flóknari verða þau en þannig brotnar grunnur 

samfélaga fyrir sameindarhyggju niður sem hefur síðan áhrif á fjölskylduform. Þannig 

er fólk gjarnan bundið saman í einingum vegna þarfa fyrir framlag hvors annars fyrir 

þjóðfélagið. Þrátt fyrir fjölbreytileika og sundurleitni nútímaþjóðfélaga hafa 
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einstaklingar þörf fyrir að tilheyra ákveðnum hóp. Samkvæmt Durkeim getur það 

verið erfitt í nútímaþjóðfélögum sem einkennast af mun meiri sundurleitni en áður 

tíðkaðist (Santore, 2008 ; Baumeister og Leary, 1995).  

Það mætti í raun segja að ný iðngrein sé búin að opnast nútímaþjóðfélagi í 

kringum nándina. Sem er þá tileinkuð því að koma fólki saman og halda því saman. 

Mætti þá helst nefna skemmtistaði fyrir einhleypa, klúbba fyrir einstæða foreldra og 

einhleypa, ýmiskonar stefnumótasíður á veraldarvefnum eða fyrirtæki sem vinna í því 

að finna þann „rétta“ fyrir einstaklinga. Einnig má nefna hjónabandsráðgjöf og 

ýmiskonar meðferðarform sem aðstoða við að lagfæra nándarvandamál í 

samböndum, s.s. aðstoð við pör til að slíta samvistum á sem farsælastan hátt fyrir alla 

fjölskyldumeðlimi. Eftir það má svo segja að leitin að „nýjum og betri“ maka hefjist. 

Að grasið sé grænna hinum megin er nokkuð einkennandi fyrir nútímaþjóðfélag þar 

sem möguleikarnir eru endalausir (Newman og Grauerholz, 2002). 

6. Eigindleg rannsókn 

Markmiðið með rannsókninni var að fá innsýn í upplifun einstaklinga á hugtakinu 

nánd í parsambandi. Ætlunin var að varpa ljósi á hvort aldur eða kyn hafi áhrif. Hvort 

eldra og reynslumeira fólk skynji hugtakið nánd á annan hátt en yngra fólk s.s. 

unglingar sem eru rétt að hefja náin sambönd og sambúð, og upplifa ást hins aðilans. 

Einnig var kannað hvort ytri áhrif þ.e. frá umhverfinu gætu mögulega haft áhrif á 

upplifun nándar, t.d. streita í nútímaþjóðfélagi, ýmis veikindi sem geta komið upp eða 

vaxandi einstaklingshyggja. 

6.1. Aðferð 

Eigindleg rannsóknaraðferð hentaði vel til gagnaöflunar í þessu verkefni. Með 

eigindlegum rannsóknaraðferðum var hægt að öðlast skilning á því hvernig 

manneskjan túlkar og upplifir félagslegan veruleika. Ennfremur hvernig merkingu fólk 

leggur í mismundi aðstæður í lífinu (Yegidis og Weinbach, 2009). 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru túlkandi og byggja á aðleiðslu (induction), en 

í því felst að rannsakandinn fer af stað með ákveðna hugmynd en safnar síðan 

gögnum og upplýsingum í kringum hugmyndina. Þannig er rannsakandi leiddur áfram 

að kenningu og lokaniðurstöðum. Þannig er mikill sveigjanleiki í sjálfu 
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rannsóknarferlinu. Rannsakandi þarf að vera opinn og vakandi fyrir nýjum stefnum 

sem geta komið upp á ferlinu sjálfu (Denizin og Lincoln, 1994).  

Í eigindlegum rannsóknaraðferðum er rannsakandinn aðalrannsóknarverkfærið 

sem þýðir að rannsakandinn þarf að vera heiðarlegur og sýna áreiðanleika. Þess vegna 

er mikilvægt að gæta þess að láta ekki sínar eigin hugmyndir, skoðanir og fyrirfram 

gefnar hugmyndir hafa áhrif á niðurstöður rannsókna (Esterberg, 2002).  

6.2. Framkvæmd rannsóknarinnar 

Þátttakendur 

Notast var við markmissa úrtaksaðferð við val á Þátttakendum en í því felst að 

viðmælendur eru sérstaklega valdir, sem  taldir eru að  hæfi markmiði rannsóknar 

(Esterberg, 2002). 

Þátttakendur voru fyrst valdir þannig að hópurinn var vel aldurdreifður í þeim tilgangi 

að ná víðtækri sýn á upplifun nándar í parsamböndum. Val á hópnum fór fram með 

hjálp vina og vandamanna og lögð var áhersla á að rannsakandinn þekkti ekki 

viðmælendur. 

Gagnaöflun og úrvinnsla 

Eigindleg rannsókn býður upp á fjölbreytt úrval aðferða við gagnaöflun. Í þessari 

rannsókn var notast við viðtöl. Sveigjaleiki viðtala er töluverður og hjálpar 

rannsakanda að öðlast dýpri sýn á viðfangsefnið auk þess að gefa honum aukinn 

skilning á tilfinningar og upplifun viðmælenda. Notast var við svonefnd hálfstrúkteruð 

viðtöl (semistructured interviewing) en þá er rannsakandi búinn að semja fyrirfram 

þær spurningar sem settu ákveðinn ramma utan um viðfangsefnið. Viðtölin 

einkennast af venjulegu samtali og er þá mikilvægt að viðmælendur treysti 

rannsakanda, þannig verður auðveldara að fá þau til að tjá sig meira opinskátt um 

málefnið. 

Spurningalistinn er einungis hafður til hliðsjónar til að halda samtali innan 

umrædds ramma. Í viðtalinu geta síðan vaknað upp nýjar spurningar sem leiða 

rannsakanda í átt að niðurstöðum (Bryman, 2004). Hér eru nokkur dæmi um 

spurningar sem lagt var af stað með í upphafi og haft til hliðsjónar í viðtölunum: 
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- Hvaða merkingu leggur þú í hugtakið nánd? 

- Hver er upplifun þín á nánd almennt séð? 

- Hafið þið gert eitthvað sérstakt til að viðhalda nánd í sambandi ykkar? 

- Þegar litið er yfir liðin tíma, er þá eitthvað sérstakt sem hefur haft áhrif 
á nándina í ykkar sambandi? 

- Hefur kynlíf áhrif á upplifun nándar í ykkar sambandi? 

- Eyðið þið meiri tíma saman í dag, en áður?  

- Hvers vegna, og hefur það haft áhrif á nánd ykkar? 

- Hvernig leggið þið rækt í sambandið ykkar? 

 

Tekin voru viðtöl við fimm pör og varði hvert viðtal frá 30 mínútum upp í eina 

klukkustund. Viðtölin áttu sér oftast stað á heimili viðmælenda. Rannsakandi lagði 

áherslu á að engin truflun ætti sér stað í viðtali og að viðmælendum liði vel í því 

umhverfi sem viðtalið fór fram. 

Úrvinnsla gagna fór fram á þann veg að viðtölin voru hljóðrituð með leyfi 

þátttakenda. Þannig var þeim komið yfir orðrétt á ritað mál í tölvu. Því næst tók við 

kóðun sem fólst í því að rannsakandi merkti við þau atriði sem voru athyglisverð og 

gegnumgangandi í flestum samtölum. Þeir þættir sem voru mest áberandi í gegn um 

öll viðtölin voru vinátta, snerting og tími. 

6.3. Siðferðilegir þættir rannsóknar 

Eigindlegar rannsóknir snúast um manneskjuna, og því getur viðtalið orðið mjög 

persónulegt. Þess vegna er nauðsynlegt að hafa í huga siðferðislega þætti í gegnum 

alla rannsóknina. Markmiðið var að fá viðmælendur til að tjá sig óhindrað um 

persónuleg og oft á tíðum viðkvæm málefni. Rannsakandi þarf af þeim sökum að ná 

trúnaði viðmælanda og sýna heiðarleika varðandi meðhöndlun gagna. Viðmælenda 

var þess vegna gerð grein fyrir þessum siðferðilegum atriðum og hvernig þeirra var 

gætt. Fengið var góðfúslegt leyfi hjá viðmælendum strax í upphafi vegna notkunar á 

upptökutæki, um leið og þeim var gerð grein fyrir því hvernig úrvinnsla myndi eiga sér 

stað. Þegar vitnað er beint í tilsvör viðmælenda í næsta kafla koma nöfn þeirra hvergi 

fram. 
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6.4. Megin þemu rannsóknar 

Í úrvinnslu á viðtölum voru eftirfarandi þrjú þemu mest áberandi í rannsókninni: 

- Vinátta 

- Snerting 

- Tími 

Nánar verður fjallað um þessi þemu hér að neðan.  

Helstu atriði eru sett fram í texta á þann hátt að þau er túlkuð af rannsakanda 

auk þess sem vitnað er beint til orða viðmælenda. Sá texti er inndreginn og því 

auðvelt að gera greinarmun á texta rannsakanda og tilsvara viðmælenda. Notast er 

við hornklofa þegar hluti samtals er felldur út. Hornklofi er táknaður svona: [...]. 

6.4.1. Vinátta 

Vinátta var sá þáttur sem var mjög áberandi í öllum viðtölum. Svo virðist sem vinátta 

sé sett ofar öðrum þáttum í nánu sambandi. Viðmælendur mínir töldu meðal annars 

almennt mikilvægt að eiga góðan vin og félaga að. Þessi niðurstaða var óháð aldri 

viðmælenda, þó svo að merkingin á hugtakinu hafi tekið á sig mismunandi myndir 

eftir reynslu og þróun sambands. Þannig breytist merking vináttu þegar pör eru búin 

að vera saman í ákveðinn tíma og sambandið búið að þróast og taka á sig nýjar 

myndir. Í staðinn fyrir spennuna sem ríkti í upphafi sambands kom meiri nánd og dýpri 

vináttubönd mynduðust. Vinátta var því áríðandi í þróun nándartengsla í 

parsambandi. Hún var ennfremur sett í samband við mörg önnur atriði. Þannig 

þróaðist vináttan m.a. á þann hátt að samskipti og hegðun byggðust á gagnkvæmum 

skilningi hvors annars. Enn fremur nefndu allir viðmælendur mikilvægi þess að bera 

virðingu fyrir maka sínum og leggja rækt við vináttubönd. Vináttan var í rannsókninni 

gjarna nefnd samhliða hugtökunum, félagsskapur, skilingur, virðing og traust eins og 

fram kemur hér að neðan. 

Sko, þetta hefur náttúrlega breyst svona. Við erum náttúrulega búin að þekkjast 

alveg ótrúlega lengi. Og hérna maður veit alveg viðbrögðin við hinu og þessu, 

maður er algerlega lesin, og hérna, svo hefur þetta kannski breyst í þá átt að 

hann er nánast svona besti vinur líka... 

 

Það er bara félagskapurinn. Það er bara að vita af honum og hafa hann já. 
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Eins og áður sagði var traust nefnt samhliða vináttu og mikilvægi þess að báðir aðilar 

bæru traust til hvors annars. Þannig var nauðsynlegt í sambandi að geta tjáð sig við 

maka sinn um málefni eins og tilfinningar og önnur viðkvæm mál. Þá kom fram að 

umrætt traust sé áunnið með tímanum sem þýðir að ákveðin hefting einkennir ung og 

óreynd sambönd í upphafi. Því lengra sem leið á sambandið og með hjálp og trausti 

maka var hægt að tjá sig hindrunarlaust. 

 

Svona traust eða þannig. Ég allavega á ekkert voðalega auðvelt með að segja það 

sem mér finnst og svoleiðis. Og hann hefur hjálpað mér mjög mikið með það þú 

veist að láta mig bara segja það sem mér finnst. Þú veist ef það er eitthvað að 

hjálpa mér að koma því frá mér. Opna sig og þora að segja hvað er að [...] það 

var rosalegt vandarmál fyrstu tvö árin [...] af því ég er ekkert vön því að vera 

eitthvað að kvarta ef það er eitthvað sem mér finnst vera að...  

 

Mér finnst svo þægilegt að geta sagt honum bara allt [...] ég veit alveg að hann 

mun ekki dæma mig fyrir það eða halda þú veist að ég hafi rangt fyrir mér [...] og 

kannski líka sko hann sér það er eitthvað og það er kannski aðeins auðveldara að 

draga það upp úr mér núna. En ég vildi ekki vera að segja það áður fyrr... 

 

Allt hitt byggir einhvern vegin á því. Að maður verður að vera góðir vinir, og að 

geta treyst hvort öðru og manni verður að líða vel í kynlífi og stunda kynlíf og 

svona. Það finnst mér einhvern vegin allt byggjast á trausti... 

 

Uu bara miklu meiri samrýmd. Maður veit svona hvað hinn er að hugsa eða, og 

svona hvernig hann vill hafa hlutina. Svona einhvern vegin fyrst þá var maður 

svona að kynnast og núna er þetta orðið svona, þú veist, þekkist, þá er þetta 

einhvern vegin öðruvísi [...] já líka bara í staðin fyrir spennuna, allt nýtt og voða 

gaman. 

 

Tvö pör ræddu um áhrif þess þegar áföll eins og veikindi annars aðila hafa á 

sambandið. Þá rennur upp fyrir þeim hversu dýrmætur tíminn er með hvort öðru. Allt 

í einu er mest áríðandi að nýta tímann vel saman, það er eins og ný vídd af nánd komi 

fram. Vináttan þroskast og þar með nándin sem verður mun meiri.  
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Okkar líf breyttist voða mikið þarna[...]. Því að sko maður lærir að meta 

samveruna þegar maður veit hvað þetta getur verið brothætt[...]ef hann er 

farinn á spítalann og farinn á skurðborðið og vitandi það að hann komi kannski 

bara ekki aftur heim. 

 

Þá var rætt um tilfinninguna að vita af hvort öðru. Hér er átt við þá tilfinningu að 

annar makinn sé nálægt hinum. Einum viðmælenda fannst óþægilegt ef konan var of 

lengi í burtu t.d. ef hún fór út í búð. Hér er rétt að geta þess að umræddur maki 

hugsaði um hann eða hjúkraði að mörgu leyti. 

 

Það bara skiptir svo miklu að vita af hvort öðru. Og eins og ég segi já bara 

öðruvísi [...] já mér finnst líka hafa skapast nánari hlýja og svona. 

6.4.2. Snerting  

Allir viðmælendur voru sammála því að snerting væri áríðandi í nánu sambandi og að 

kynlíf væri alls ekki fyrsta sæti. Fram kom að samspil líkamlegra og andlegra þátta var 

lykilatriði. 

 

Ég vil t.d ekki túlka nánd sem eitthvað líkamlegt heldur meira bæði líkamlegt og 

andlegt. 

 

Þeir sem eldri voru og höfðu reynsluna af langtímasambandi ræddu um hvernig 

hugmyndir þeirra um kynlíf hafi breyst og þroskast eftir því sem lengra leið á 

sambandið.  

 

Já kynlíf er kannski mikilvægara svona eða unga fólkið heldur það. Svo áttar það 

sig á því að svo kemur vináttan og elskulegheit á milli. 

 

Nefndu þau þá gjarnan að snerting væri algengari í dag í samanburði við fyrstu ár 

sambandsins. Fjöldi smárra snertinga geta skipt miklu máli. Þá ræddu pör sérstaklega 

um mikilvægi þess að halda utan um hvort annað, faðmast og kyssast.  
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Það er meiri snerting núna. Til dæmis þegar við göngum hjá hvort öðru [...] Hún 

er ákaflega dugleg að halda í hendina á mér [...] knúsast og snertast og... kyssast 

og svona. 

 

Lítil atriði eins og að snerta hvort annað þegar gengið er fram hjá hvort öðru geta 

skipt máli. Í raun snerting í hvaða formi sem er. Einn viðmælandi ræddi um 

tilfinninguna að halda utan um maka sinn og hvernig það rifjast upp fyrir honum hvað 

það var í upphafi sem dró hann að henni. 

 

Náttúrlega þegar maður knúsast og svona þá rifjast upp fyrir manni kannski hvað 

það var í upphafi sem dró okkur saman. 

 

Nándarupplifun í sambandi er fjölbreytt og geta pör skynjað nánd í nærveru maka á 

ólíka vegu. Í neðanverðu dæmi fjallar viðmælandi um skynjun sína á nánd sem gegnum 

gangandi flæði í gegn um snertingu. Þannig eru það ekki alltaf orð sem skipta máli 

heldur upplifunin í návist maka. Sömuleiðis kom fram að snerta maka sinn hefur allt 

aðra merkingu en að snerta aðrar manneskjur. 

 

Sko það er snertingin og að það sé ekkert, þú veist engin hindrun þú veist á milli. 

Að það sé ekkert sem stoppi mann í neinu[...] að það sé engin hindrun á milli og 

maður finni svona fyrir ástinni í snertingunni. Og maður sér það í augunum 

þannig séð nándina. Það þurfa ekki að vera einhver orð endilega. Bara að maður 

finni virkilega að maður er elskaður[...] þó engin orð séu sögð og öll ljós slökkt. 

En maður bara finnur hana[...] og manni líður bara vel. 

6.4.3. Tími 

Hér er ekki verið að ræða um tímann í þeirri merkingu hversu þróað eða gamalt 

sambandið er. Það kom ítrekað fram í rannsókninni mikilvægi þess að næra 

sambandið með því að eyða tíma saman á núlíðandi stund. Nánd á sér hvorki stað í 

einangrun né gerist af sjálfum sér. Misjafnt er hvernig pör kjósa að eyða tíma sínum 

saman og hvað það setur í forgang. Með samveru eiga sér stað allar þær tegundir af 

samskiptum sem geta einkennt sambandið. Það að rækta samband og gefa því tíma 
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var talið mikilvægt. Og þannig var talið erfitt að viðhalda góðu sambandi ef það var 

vanrækt. 

Þeir viðmælendur sem voru eldri fullyrtu að meiri tími sé til ráðstöfunar á efri árum og 

þannig gefist meiri tími fyrir sambandið í ellinni. Þetta átti sérstaklega við þegar fólk 

hætti að vinna. 

 

Við erum miklu meira nánari núna síðan ég hætti að vinna. Þá höfum við verið 

mikið meira saman síðan[...] Já við erum svona á síðari árum síðan ég hætti að 

vinna, þá höfum við verið geysimikið hjá hvort öðru... 

En það var náttúrulega erilsamari heimili heldur en núna [...] ég vann voða mikið. 

Kannski tuttugu og eitthvað tíma á sólahring. 

 

Viðmælendur ræddu um mikilvægi þess að nýta tímann vel saman þegar tækifæri 

gafst. Gagnlegt væri að tileinka ákveðið kvöld í hverri viku sem samverustund 

fjölskyldunnar og gera eitthvað saman. Hæfileikinn til að draga sig út úr daglegu 

amstri og stressi var álitinn vera kostur til að þróa meiri nánd. 

 

Mér finnst best að komast heim og komast út úr því kannski sem er í gangi í 

samfélaginu. Þá eigum við alltaf það sem við höfum... 

 

Tja, í mínum huga þá eru föstudagskvöld rosa heilög kvöld. Mér finnst það rosa 

kósí. Það er alltaf pizza á föstudögum. Það eru svona okkar kvöld. Það eru ekki 

endilega að við tvö séum ein í sófanum. Það er svona að búa til einhverja 

samveru... 

 

Og þegar hann var heima þá var hann líka heima. Hann var ekki þessi maður sem 

var kominn í símann hérna út og suður.[...] já og gat eitt tíma með börnunum... 

 

Sko ég held að við höfum bæði alltaf haft voða mikið að gera og á ákveðnum 

tímapunkti sem maður hittist lítið. Þá er svona kannski pínu gremja í manni. Eða 

ekki samt beint út í eitthvað sérstakt. En síðan styrkir þetta mann líka þú veist í 

því að hérna. Það er alveg mikið að gera og maður hefur ekki tíma til að gera 

eitthvað og þá hérna og svona þegar maður getur haft tíma til að geta eitthvað 
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þá er það skemmtilegt.[...]Við þurfum svolítið að vera að púsla því.[...] maður 

hefur meiri skilning þegar það er líka mikið að gera hjá manni sjálfum... 

 

Upplifun á nánd. Það er bara þessi samvera. Að fá styrk frá hvort öðru.[...] að vita 

af hvort öðru. Að treysta á einhvern. Það er náttúrulega mikill styrkur í því. 

 

Í öllum viðtölum kom fram mikilvægi þess að eiga sameiginlegt áhugamál. Þannig gátu 

þau varið tíma sínum saman og þar með aukið tengsl sín, auk þess sem umrædd 

áhugamál fólu oft í sér uppbyggingu og sköpun á því sem þau höfðu bæði áhuga á og 

gaman af. Þannig byggðu pör til minningar og ánægjulegar stundir hvort með öðru.  

 

Já við kynntumst bara strax þegar við byrjuðum að dansa. Og við erum búin að 

vera svo miklir vinir síðan sko. [...] Og við getum talað alveg um okkar áhugamál. 

Og við höfum bæði gaman af dansi og handavinnu og söng og svona. 

 

Núna er uppeldið svolítið mikið sameiginlegt. Mér finnst rosa mikilvægt að gera 

eitthvað saman. Fara þá ein saman, ekki með einhverjum kunningjum sko. Þá er 

það meira verk sko að já þá náum við smá rómantík svona. [...] Já við verðum að 

gera allt saman sko. Förum saman á eitthvað fjall eða í búðir. Og hópurinn þarf 

að taka sameiginlegar ákvarðanir um hvað á að gera og svona. 

 

Jú þér finnst gaman að rusla til í elshúsinu. Og mér finnst ótrúlega gaman að taka 

til eftir hana [...] ótrúlegt en satt. Hehe þá hef ég voða gaman af því. 

 

Eitt parið lagði t.d stund á prjónaskap saman. Maðurinn prjónaði sokka en konan sá 

um fráganginn. 

 

Já það er ekki nema prjónaskapurinn. Ég prjóna og hún gengur frá. 

[...] til dæmis eins og þessa sokka. Það á eftir að ganga frá þeim. 

6.5. Niðurstöður eigindlegrar rannsóknar 

Í síðasta kafla var greint frá því hvernig þrjú megin þemu voru mest áberandi í hinni 

eigindlegu rannsókn. Með rannsóknarspurningunni var reynt að fá innsýn inn í upplifun 
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para á nánd í sínu sambandi. Með greiningu á persónulegum viðtölum voru þrjú áðurnefnd 

þemu mest áberandi, þ.e. vinátta, snerting og tími.  

Umrædd þemu styðja á margan hátt þann fræðilega grunn sem fjallað er um í 

ritgerðinni. Kenningar Aristóteles fjalla um þörf manneskjunnar fyrir félagsskap og það að 

tengjast öðrum í lífinu. Viðmælendur í rannsókninni komu gjarna inn á þetta atriði að hafa 

félagsskap af hvort öðru og mynda nána vináttu. Að lifa lífinu í nánu sambandi við maka 

sinn.  

Oft kom fram í viðtölunum mikilvægi þess að geta opna sig fyrir maka sínum og 

getuna að tjá sig hindrunarlaust um tilfinningar sínar og viðkvæm málefni. Þetta kemur 

heim og saman við kenningu um,,self-disclosure,, Það að geta opnað sig fyrir maka sínum 

að hinu innra sjálfi.  

Eins og fram kom í kaflanum um „hvað er nánd“ er  fjallað um að traust sé forsenda 

náinna tengsla. Ennfremur kom fram í sama kafla, að innan sambandsins á sér stað 

víxlverkun samskipta sem leiða sambandið inn í meiri dýpt því lengra sem líður á 

sambandið. Samhliða megin þemanu um vináttu þá kom traust kom mjög gjarna upp í 

rannsókninni, en það var ástand sem var áunnið eftir því sem lengra leið á sambandið.  

 

Umræðan um kynlíf og snertingu eins og hún kom fram í rannsókninni, á margt 

sammerkt með kenningu Kleinpatz og Ménard (2007) um hvað sé gott kynlíf. Viðmælendur 

töldu kynlíf ekki einungis vera líkamlega upplifun heldur blanda af andlegri og líkamlegri 

upplifun. Lögð var áhersla á mikilvægi kossa og annars konar snertingu. 

 

Tíminn var þriðja þemað. Viðmælendur lögðu mikla áherslu á mikilvægi þess að geta 

eytt tíma saman til að skapa meiri nánd, en samfélagið og nánasta umhverfi paranna höfðu 

gjarna þau áhrif að oft var erfitt að finna þennan umrædda tíma. Í erilsömu umhverfi 

nútímans þurfa pör því að vera meðvituð um þetta atriði og hafa vilja og kunnáttu til að 

skipuleggja tímann sinn vel saman. Þetta er ekki síst mikilvægt ef haft er í huga 

tengslakenningar og kenninguna um þríhyrningspennu. Þar kom fram að hæfileikinn til 

tengslamyndunar síðar meir í lífinu sé í beinu samhengi við þann tíma sem foreldrar eyða 

með börnum sínum. 

Í viðtölum kom fram að þrátt fyrir það álag sem fylgir nútímaþjóðfélagi þá reyndu 

pörin að skipuleggja tíma sinn þannig að þau gætu átt stund saman. Þess var jafnframt gætt 
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að umrædd stund væri vel nýtt í samveru. Vinna t.d. að sameiginlegu áhugamáli eða skapa 

rómantíska stund.  

7. Umræða um hlutverk félagsráðgjafans 

Félagsráðgjafar vinna gjarnan með fjölskyldum og börnum. Málefni fjölskyldunnar 

sem koma inn á borð félagsráðgjafans geta verið fjölbreytileg. Hér má t.d. nefna 

hjónaerfiðleika, ofbeldi, vanrækslu, skilnaði, og samskiptaerfiðleika. Með námi í 

félagsráðgjöf öðlast ráðgjafinn faglega þekkingu og færni til að aðstoða einstaklinga 

og fjölskyldur. 

Manneskjan hefur þurft að aðlagast nýjum og breyttum þjóðfélagsháttum allt 

frá tímum iðnbyltingarinnar (Farley, o.fl, 2009). Þessi aðlögun nýrra og fjölbreyttra 

lífshátta hefur ekki alltaf tekist vel sem kemur fram í því að einstaklingar og fjölskyldur 

eiga í erfiðleikum og þarfnast aðstoðar.  

 

Í starfi félagsráðgjafa er mikilvægt að vekja enn meiri athygli á nánd í parsamböndum, 

innri og ytri áhrifaþætti. Ekki er hægt að framkvæma greiningu á nánd og veita ráðgjöf 

nema þekkja vel til fræðikenninga um orsakir og afleiðingar þeirra þátta sem hafa 

áhrif á einstaklinginn að mynda náin tengsl. Hvert er þróunarferli nándar og hverjar 

eru kenningar um tengslamyndanir? 

Þar sem þetta þróunarferli hefst strax við fæðingu er ekki síður aðkallandi að 

vekja athygli á mikilvægi tengslamyndunar þegar kemur að fjölskylduráðgjöf og 

barnavernd. 

Félagsráðgjafar sem sinna vinnu í barnavernd starfa samkvæmt lögum um 

Barnavernd nr. 80/2002. Hutverkið er þá m.a. að efla foreldra í uppeldishlutverkinu. Í 

þessu samhengi er mikilvægt að félagsráðgjafar þekki vel ytri og innri mótunarþætti 

náinna tengsla, þ.e. áhrif uppeldisskilyrða við þroskamyndun barna og hæfni til að 

mynda tengsl síðar á ævinni (sbr. kenningar Bowlby, Ainsworth og Erikson um 

tengslamyndun). Þarna var lögð áherslu á mikilvægi náinnar tenglsamyndunnar strax í 

æsku sem forsendu fyrir myndun tengslasambanda síðar á ævinni. Einnig var 

kenningin um þríhyrningspennu mikilvæg í þessu samhengi þar sem atferli foreldra 

verður fyrirmynd að seinni parsamböndum. Þannig má sjá að hlutverk 
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félagsráðgjafans er mikilvægt í að vernda barnið frá óæskilegum uppeldiskilyrðum 

með því að styrkja fjölskyldur í uppeldishlutverkinu. Ofbeldi eða áfall í æsku getur haft 

áhrif á hæfni einstaklinga við að mynda náin tengsl við maka síðar á ævinni og treysta 

honum.  

Misjafnt er hvernig einstaklingar takast á við umrædd áföll, en vandamálin 

koma oft ekki upp á yfirborðið fyrr en á fullorðinsárum eða þegar fólk þarf fyrst að 

horfa í augu við vandann (Prager, 1995). Ein helsta ástæða þess að pör leyti sér 

hjónaráðgjafar er skortur á nánd. Hér geta félagsráðgjafar haft mikil áhrif við að hjálpa 

pörum að takast á við gömul sár. 

Við úrvinnslu mála vinnur félagsráðgjafinn út frá heildarsýn. Þá er átt við 

mikilvægi þess að rannsaka heildaraðstæður skjólstæðings. Þá er skoðað allt umhverfi 

hans í samfélaginu og hvernig tengslum hans við aðra er háttað, s.s. fjölskyldu, 

samferðamanna og vina (Lára Björnsdóttir, 2006).  

Í fjölskylduráðgjöf er mikilvægt að félagsráðgjafar vinni út frá 

þríhyrningspennunni (the primary triangle) og hann sé vakandi fyrir fjölþátta 

samskiptamynstri sem myndast milli fjölskyldumeðlima. Þó mikilvægt sé að þekkja 

sjónarhorn hvers fjölskyldumeðlims á vandann er mikilvægt að beita heildarsýn og 

sjónarhorni fjölskyldunnar í heild sinni. Í þessu samhengi byggja félagsráðgjafar á 

kenningum um mannlega hegðun og skilja áhrif víxlverkunar umhverfis og fólks og 

hvernig það hefur áhrif hvort á annað. 

Annað mikilvægt hugtak félagsráðgjafans við úrvinnslu mála er hugtakið 

valdefling. Í þessu hugtaki felst sú aðferð að aðstoða skjólstæðing til að nýta sína eigin 

krafta og hafa áhrif á eigin aðstæður í samvinnu við ráðgjafa. Ráðgjafinn hjálpar 

einstaklingi til sjálfshjálpar (empowerment) sem snýst um að efla hann til að nýta sinn 

eiginn kraft. Bakgrunnur þessa byggist á því að einstaklingurinn viti í raun sjálfur hvað 

honum hentar best (Lára Björnsdóttir, 2006).  

 

Ljóst er að félagsráðgjafinn vinnur fjölbreytt starf sem snertir einstaklinga og 

fjölskyldur. Af þeim ástæðum er rétt að vekja meiri athygli á viðfangsefninu nánd og 

hæfileika einstaklings til að mynda náin tengsl. Það er mikilvægt að umfjöllun um 

nánd og þróun nándartengsla verði til þess að skapa vakningu á viðfangsefninu ekki 

síst innan barnaverndar. 
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7.1. Samantekt 

Manneskjan er að upplagi félagsvera og eru náin tengsl manninum því mikilvæg. 

Hvernig einstaklingurinn upplifir nánd í sínu parsambandi var viðfangsefni þessarar 

ritgerðar. Í því sambandi var m.a. fjallað um innri og ytri áhrifaþætti í nánasta 

umhverfi einstaklings og hvernig þeir hafa áhrif á þróun og þroska hans til að mynda 

náin tengsl.  

Í sögulegri umfjöllun hér að framan var fjallað um þjóðfélagsbreytingar og 

hvernig nándin í parsamböndum hefur tekið á sig nýja og breytta mynd með 

tímanum. Fjölbreyttar myndir samfélagsins í nútímanum samanborið við tímann fyrir 

iðnbyltingu hefur orðið til þess að manninum hefur tekist misvel að aðlagast 

umræddum breytingum. Þetta hefur m.a. endurspeglast í fjölbreyttum 

sambúðarformum og aukinni einstaklingshyggju. Ofuráhersla á efnahagsleg gæði í 

nútímaþjóðfélagi hefur leitt til aukinnar einstaklingshyggju á kostnað hjónabands. 

Sífellt eru lagðar meiri kröfur á maka að uppfylla fjöldan allan af væntingum sem þýðir 

að það verður sífellt erfiðara að viðhalda og rækta náin tengsl í parsamböndum. Aukið 

álag á vinnumarkaði og almennt auknar kröfur til maka í samfélaginu eru ekki til þess 

fallnar að styrkja hjónabandið eða fjölskyldutengsl. Því er óhætt að segja að mikið 

ójafnvægi ríki oft á milli vinnu og einkalífs.  

Farið var yfir skilgreiningar á hugtakinu nánd og fjallað um ólíkar tegundir 

nándar. Sjálfið hjá einstaklingi þroskast og þróast í takt við sitt nánast umhverfi og 

hefur mikið að segja varðandi hæfileika hans að mynda náin tengsl síðar á ævinni. 

Sjálfið er í þróun alla ævi og endurspeglar okkar eigin veröld, þ.e.a.s. hvernig 

einstaklingur upplifir sínar eigin tilfinningar og tjáir þær. Þetta hefur áhrif á hvernig til 

tekst að tengjast öðrum á lífsleiðinni. Í þessu samhengi var fjallað um 

tengslakenningar Bowlby, Ainsworth og Erikson. En þau lögðu öll áherslu á mikilvægi 

náinnar tenglsamyndunnar í æsku sem forsendu annarra tengslasambanda síðar á 

ævinni. Einnig var fjallað um hvernig aðstæður í nánasta umhverfi geta haft neikvæð 

áhrif á hæfileika einstaklings að mynda náin tengsl síðar á ævinni.  

 

Í eigindlegri rannsókn var reynt að fá innsýn inn í upplifun para á nánd í sínu 

sambandi. Niðurstaðan sýndi að 3 þemu voru mest áberandi. Þau voru vinátta, 



Brynja Rut Vilhjálmsdóttir 

40 

snerting og tími. Finna má samsvörun í niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar við 

fræðilega umfjöllun í ritgerðinni. Nefna má áherslu viðmælenda á traust í 

samböndum. Gerð var grein fyrir hugtakinu nánd út frá algengri skilgreiningu 

fræðimanna um „self-disclousure“, mikilvægi þess að tengjast maka sínum og geta 

tjáð sig við hvort annað um innstu tilfinningar. Hér skiptir traust höfuðmáli. Í viðtölum 

rannsóknar kom þessi þáttur einnig sterkt fram undir vináttuþema, þ.e. mikilvægi þess 

að geta tjáð sig við maka sinn hindrunarlaust. Þetta er oft þáttur sem þróast með 

tímanum og tekur á sig breyttar og dýpri myndir innan sambanda. 

Einnig kom fram að upplifun á nánd er dýpri í gegnum snertingu þegar 

tilfinninganánd er til staðar. Undir þemanu „snerting“ í ofangreindri rannsókn greindu 

viðmælendur frá því að gott kynlíf væri samblanda af því andlega og líkamlega. Það 

svipar til rannsókna Kleinpatz og Ménard (2007) í kaflanum um kynferðislega nánd. 

Í lokin var umræða um hlutverk félagsráðgjafans í starfi hans með fjölskyldu og 

börnum. Vakin var athygli á því þróunarferli sem hefst strax við fæðingu varðandi 

hæfileika einstaklings að mynda náin tengsl síðar á ævinni og í því sambandi færð rök 

fyrir mikilvægu starfi félagsráðgjafans að veita stuðning og aðstoð til handa 

fjölskyldufólki, ekki síst á vettvangi barnaverndar. 

7.2. Lokaorð 

Í grunnnámi í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands hefur ekki verið lögð sérstök áhersla á 

viðfangsefni þessarar ritgerðar. Það er full þörf á því að gefa þessu viðfangsefni meiri 

athygli í náminu, sérstaklega þegar haft er í huga að starf félagsráðgjafans snýst um 

mannlega þætti í samfélaginu. Þar sem viðfangsefnið er bæði viðamikið og flókið er 

aðeins hægt að fjalla um það á takmarkaðan hátt. Efnið er hins vegar mjög mikilvægt 

og full þörf á frekari umfjöllun. 

Þegar leitað var svara við spurningum sem lagðar voru fram í inngangi og í 

afmörkun viðfangsefnis kom fljótt í ljós hvað nándin er manninum mikilvæg þó að 

einstaklingshyggja og sundurleitt fjölskylduform sé ákveðin mótsögn við þessa þörf. 

Ég tel að samfélagið beri mikla ábyrgð í þessum tengslum og geti að miklu leyti 

komið í veg fyrir sundurleitt fjölskylduform. Það væri hægt að gera með markvissari 

fjölskyldustefnu þar sem meiri áhersla er lögð á stuðning við hjónabönd og fjölskyldur. 

Mikilvægt er að jafnvægi ríki á milli einstaklinga og samfélags, að þessir tvö svið vinni 
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saman. Hér hefur félagsráðgjafinn hlutverki að gegna. Bæði í því að þróa aðferðir, 

úrræði og hafa áhrif á fjölskyldustefnu. Í því samhengi er áhugavert að skoða 

fjölskyldustefnur í öðrum löndum m.a til að sjá hvernig vinnutíma foreldra er háttað í 

samræmi við skóla og leiksskólatíma barna, hvort sérstök áhersla sé lögð á 

samverustundir fjölskyldu og birtingarmyndum þess innan samfélaga.  

 Ritgerð þessi hefur verið byggð á fræðilegum heimildum og rannsóknum. Eins 

og allt annað sem viðkemur mannlegri tilveru tel ég dýptina sem tengist þessu 

viðfansefni ekki einungis liggja í fræðibókum, greinum eða rannsóknum. Því tel ég 

mikilvægt að ráðgjafinn beri með sér ákveðin sveigjanleika og geti starfað utan 

rammans og þannig beitt meiri dýpt og heildarsýn þegar unnið er út frá 

tilfinningarlegum vandarmálum einstaklinga. 

 

Margar af þeim kenningum sem komið hafa fram hér að ofan tengjast oft sál-

félagslegum viðbrögðum eða atferli. Til nánari útskýringar mætti nefna, þegar fylgst er 

með atferli og viðbröðgum barna eða fullorðinna í félagslegri rannsókn. Þennan 

fræðilega grunn væri vert að dýpka og þannig öðlast meiri skilning á upplifunum og 

tilfinningum einstaklinga. Áhugavert væri að gera viðameiri rannsókn á innstu 

upplifunum og tilfinningum einstaklinga og para, en það krefst fleiri viðmælenda og 

meiri tíma. Í rannsókn Kleinplatz og Ménard hér að framan var þessu lýst ágætlega þar 

sem viðmælendur töluðu um tilfinningar í tengslum við líkamlega og andlega upplifun. 

Þannig var góðu kynlífi lýst sem ákveðnu hugleiðslustigi. Í rannsókn minni nefndu 

viðmælendur svipaðar áherslur þegar kemur að góðu kynlífi, þ.e. að samblanda af 

góðum tilfinninga- og nándartengslum gerir upplifun kynlífs dýpri og betri. 

 Eins og fram kemur í lögum um félagsráðgjöf nr. 95/1990 ber honum að auka 

jafnt og þétt við þekkingu sína. Félagsráðgjafinn býr við góðan fræðilegan grunn, sem 

nauðsynlegt er að bæta við og gera sterkari/betri, með nýjum rannsóknum og 

upplýsingaöflun. Þar með hafa félagsráðgjafar gott tækifæri til að auka gæði í 

barnaverndarstarfi og ráðgjöf við pör og fjölskyldur. 
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