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Inngangur

Foreldrar hafa það hlutverk að veita börnum sínum 
gott uppeldi, vernda þau og veita þeim leiðsögn. Hvað 
telst gott uppeldi er breytilegt og það sama á við um 
réttmæta ögun sem einkennist gjarnan af umbun og 
refsingum.1 Rannsóknir sýna að harkalegar uppeldis-
aðferðir foreldra eða ábyrgra forsjármanna og erfiðar 
félagslegar aðstæður geta haft neikvæð áhrif á heila-
þroska barna.2-4 Ofbeldi gegn börnum, sérstaklega 
þegar það er fjölþætt og viðvarandi, hefur margvísleg 
önnur neikvæð áhrif á heilsu og hegðun í æsku og á 
fullorðinsárum og getur leitt til ótímabærra dauðs-
falla.5-11 Harkalegar skammir og svívirðingar geta 
jafnvel haft neikvæð áhrif á heilaþroska barna.12 Þær 
geta leitt til aukinnar árásargirni, afbrotahegðunar, 
erfiðleika í samskiptum og þunglyndis, sérstaklega á 
unglingsárum.13 Þá sýna rannsóknir að sjálfsmat full-
orðinna og barna á gæðum uppeldis foreldra sinna 
gefur vísbendingar um tengsl geðræns vanda og upp-
eldisaðferða.14,15 

Algengt er að flokka ofbeldi gegn börnum í 5 
tegundir, það er andlegt, líkamlegt og kynferðislegt 
ofbeldi, það að börn verði vitni að ofbeldi heima fyrir 
og vanrækslu.16 Andlegt ofbeldi og vanræksla eiga 
það sameiginlegt að vera lítt rannsakaðar tegundir of-
beldis og á skilgreiningarvandi þátt í því.17-19 Fleiri en 
eitt heiti eru notuð fyrir andlegt ofbeldi, svo sem sál-
fræðilegt og tilfinningalegt ofbeldi.6,17 Samkvæmt skil-
greiningu Alþjóðaheilbrigðisstofnunar Sameinuðu 
þjóðanna (WHO) felur andlegt ofbeldi bæði í sér ein-
staka atburði og endurtekið mynstur samskipta. Það 

 1Félags- og mannvís-
indadeild Háskóla Íslands, 

2Háskólanum í Reykjavík. 

inngangur: Uppeldisaðferðir foreldra sem fela í sér ofbeldi geta haft 
skaðleg áhrif á heilaþroska barna og heilsu þeirra og hegðun til lengri 
eða skemmri tíma. Umfang og margbreytileiki ofbeldisins er mikilvægur 
áhrifaþáttur og vanræksla er ein alvarlegasta birtingarmynd þess. Mark-
mið rannsóknarinnar er að skoða algengi og umfang andlegs ofbeldis og 
vanrækslu sem fullorðnir Íslendingar segja að þeir hafi reynslu af í æsku 
og hvernig hún hefði áhrif á mat þeirra á uppeldi sínu.
Efniviður og aðferðir: Slembiúrtak einstaklinga 18 ára og eldri úr Þjóð-
skrá Íslands. Viðmælendur voru beðnir um að meta uppeldi sitt og svara 
spurningum um reynslu af 8 mismunandi formum andlegs ofbeldis og 
reynslu af vanrækslu í æsku.
niðurstöður: Af 966 viðmælendum svöruðu 663 (69%) að þeir hefðu 

reynslu af einu eða fleiri af 8 formum andlegs ofbeldis. Þeir sem voru yngri 
en 30 ára voru 2,9 sinnum líklegri til að segja frá slíkri reynslu borið saman 
við þá sem voru eldri (95% CI 1,9-4,3). Meiri líkur voru á því að viðkom-
andi teldi uppeldi sitt slæmt eða ásættanlegt borið saman við gott eftir 
því sem svör um reynslu af andlegu ofbeldi voru fjölbreyttari (p<0,0001) 
og umfangsmeiri (p<0,0001). Samtals 105 (11%) töldu sig hafa verið van-
ræktir í æsku. Marktækt fleiri karlar en konur höfðu reynslu af andlegu 
ofbeldi (p=0,0020) en konur af vanrækslu (p=0,0440).
Ályktun: Rúmlega 2/3 af fullorðnum Íslendingum segja frá reynslu af 
einu eða fleiri af 8 formum andlegs ofbeldis í æsku og rúmlega 1/10 af 
vanrækslu. Uppeldisaðferðum má breyta, meðal annars með fræðslu, 
félagslegum stuðningi og lagasetningu. 
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felur meðal annars í sér að barn sé niðurlægt, hrætt, því 
hótað, mismunað, hæðst að því, það sé kyrrsett eða beitt 
öðrum formum höfnunar eða fjandsamlegrar meðferðar 
af hálfu forsjáraðila og án þess að fela í sér líkamlegt 
ofbeldi.20 Vanræksla er skilgreind af WHO sem bæði 
einstakur eða endurtekinn atburður þegar foreldri eða 
annar fjölskyldumeðlimur lætur vera að sinna þroska 
og velferð barns, óháð aðstæðum hvað varðar líkam-
lega og andlega heilsu, næringu, húsaskjól, öryggi og 
menntun þess.20 Þá hafa mismunandi form vanrækslu 
verið tilgreind, þar á meðal líkamleg, tilfinningaleg og 
menntunarleg vanræksla og vanræksla vegna umsjónar 
og eftirlits.19,21

Áætlað er að um það bil tíunda hvert barn verði fyrir 
andlegu ofbeldi eða sé vanrækt í hátekjuríkjum.16 Al-
gengi andlegs ofbeldis er þó mjög breytilegt eftir rann-
sóknum (frá 0,07% til 93%). Oftast er enginn afgerandi 
kynjamunur en þó hafa einstaka rannsóknir fundið að 
stúlkur verða oftar fyrir andlegu ofbeldi en drengir.22 
Þær fáu rannsóknir sem gerðar hafa verið á algengi van-
rækslu einkennast af mismunandi aðferðafræði og skil-
greiningum. Við safngreiningu rannsókna (meta analysis 
review) var niðurstaðan að 16,3% barna hefðu orðið fyrir 
líkamlegri vanrækslu og 18,4% fyrir tilfinningalegri 
vanrækslu og var kynjamunur ekki marktækur.19

Erlendis er vanræksla algengasta tegund ofbeldis 
sem tilkynnt er til barnaverndaryfirvalda.18,19 Á Íslandi 
er oftast tilkynnt um vanrækslu við umsjón og eftir-
lit barna, fylgt eftir af tilkynningum um líkamlegt og 
andlegt ofbeldi.21,23 Nýlega voru birtar niðurstöður um 
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algengi líkamlegs ofbeldis gegn börnum á Íslandi.24 Hér verða 
kynntar niðurstöður, byggðar á sama úrtaki úr þjóðskrá, um al-
gengi andlegs ofbeldis og vanrækslu og áhrif þess á mat á gæðum 
uppeldis.

Efniviður og aðferðir

Spyrlar á vegum Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands hringdu 
í 1500 manna slembiúrtak 18 ára og eldri úr þjóðskrá á tímabilinu 
19. október til 10. nóvember 2010.24 Alls tóku 977 þátt í könnuninni 
(65,1%) en hún var hluti af svokölluðum spurningavagni Félags-
vísindastofnunar. 

Fyrst var spurt hvort viðmælandi hefði fengið gott, ásættanlegt 
eða slæmt uppeldi. Þá fylgdu spurningar um reynslu af 6 formum 
líkamlegs ofbeldis (24) og 8 formum andlegs ofbeldis (tafla I). Þau 
form andlegs ofbeldis sem spurt var um falla undir alþjóðlegar 
skilgreiningar hugtaksins20 eða komu fram í eigindlegri rann-
sókn.25 Í hverri spurningu gat viðmælandinn valið á milli 5 val-
kosta, það er aldrei, einu sinni, nokkrum sinnum, oft eða mjög oft, og 
voru svörunum gefin stig eftir umfangi reynslunnar (0 til 4). Spurt 
var um geranda, það er hvort faðir, móðir eða einhver annar for-
sjáraðili hafi beitt ofbeldinu. Að lokum voru viðmælendur spurðir: 
„Upplifðir þú einhvern tíma þá tilfinningu þegar þú varst barn að 
þú værir vanrækt(ur) af foreldrum þínum eða forráðamönnum?“ 
með svarmöguleikunum já eða nei. Ef svarið var já var gefinn 
kostur á því að lýsa vanrækslunni nánar.

Meðalaldur viðmælenda var 46,3 ár (miðgildi 46,0; spönn 18-
94). Elsti viðmælandinn var fæddur árið 1916 og þeir yngstu árið 
1992. Bakgrunni viðmælenda hafa áður verið verið gerð skil,24 
en hann endurspeglar íslenska þjóð hvað varðar kyn, hjúskapar-
stöðu, búsetu, menntun og tekjur. Svarhlutfall í aldurshópnum 60 
ára og eldri var þó heldur lægra en í hinum aldurshópunum (61% 
borið saman við 65-67% í öðrum aldurshópum).

Við tölfræðilega úrvinnslu var notast við SPSS (v20,0 fyrir Win-
dows) og JMP v6 fyrir Macintosh. Lýsandi tölfræði var notuð og 
marktektarprófið kí-kvaðrat notað til að meta hvort tölfræðilega 
marktækur munur (p<0,05) væri á hlutföllum mismunandi hópa. 

Línuleg aðhvarfsgreining var notuð til að meta áhrif bakgrunns-
breyta. Líkindahlutfall (OR) var reiknað með lógistískri aðhvarfs-
greiningu með 95% öryggisbili (CI).

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar. Ekki er um per-
sónugreinanleg gögn að ræða og vilji til að svara spurningunum 
var tekinn sem upplýst samþykki um þátttöku.

Niðurstöður

Svör um reynslu af andlegu ofbeldi
Af 977 einstaklingum sem tóku þátt í rannsókninni svöruðu 11 
(1%) spurningu um reynslu af andlegu ofbeldi annaðhvort „veit 
það ekki“ eða neituðu að svara. Af 966 viðmælendum gáfu 663 
(69%) upp að þeir hefðu að minnsta kosti einu sinni verið beittir 
einu eða fleiri af 8 tilgreindum formum andlegs ofbeldis. Af þeim 
sögðust 247 (37%) hafa reynslu af einu formi, 304 (46%) af 2-3 form-
um og 112 (17%) af 4-8 formum andlegs ofbeldis, þar af 7 þeirra af 
7-8 formum slíks ofbeldis.

Enginn marktækur munur var á bakgrunni viðmælenda sem 
sögðu að þeir hefðu reynslu af andlegu ofbeldi og þeirra sem 
sögðu ekki frá slíkri reynslu, nema hvað varðar aldur (tafla II) og 
kyn. Meðalaldur þeirra sem gáfu upp reynslu af andlegu ofbeldi 
var 42,8 ár (miðgildi 42) en 53,9 ár (miðgildi 55) hjá þeim sem 
sögðust ekki hafa slíka reynslu (p=0,0001). Rúmlega 4/5 þeirra sem 
voru yngri en 30 ára sögðust hafa reynslu af andlegu ofbeldi borið 
saman við rétt um 2/5 þeirra sem voru 70 ára og eldri. Þeir sem 
voru yngri en 30 ára voru 2,9 sinnum líklegri til að gefa upp að 
þeir hefðu verið beittir andlegu ofbeldi borið saman við þá sem 
voru eldri (95% CI 1,9-4,3).

Sérstaklega var spurt um 8 form andlegs ofbeldis (tafla III). 
Algengasta svarið var að hafa verið hræddur með einhverju (32%), 
til dæmis með Grýlu eða lögreglu. Yngri viðmælendur gáfu upp 
meiri reynslu en þeir eldri af því að hafa verið hræddir (p<0,0001), 

Tafla I. Spurningar til þátttakanda (n=966) um reynslu af andlegu ofbeldi í 
æsku.*

Spurning Fjöldi svara, n

Manstu til þess þegar þú varst að alast upp að foreldrar þínir 
eða aðrir forsjáraðilar hafi ...

gert grín að þér eða hætt þig? 961

hótað þér? 956

hafnað þér? 960

sett þig í skammarkrókinn eða einangrun? 959

hrætt þig á einhvern hátt, t.d. með Grýlu, fjörulalla, löggunni 
eða öðru slíku?

960

tekið af þér eitthvað eftirsóknarvert, t.d. bannað þér að leika 
við vini, horfa á sjónvarp, eða fá sælgæti eða leikföng?

955

mismunað þér gagnvart systkinum þínum, ef þú átt 
systkini?

960

hótað því að segja hinu foreldrinu frá því þegar það kæmi 
heim ef þú hegðaðir þér ekki vel?

870

*Svarmöguleikar voru aldrei, einu sinni, nokkrum sinnum, oft eða mjög oft. Sumir vildu 
ekki svara eða svöruðu veit ekki.

Tafla II. Þátttakendur sem segja frá reynslu af andlegu ofbeldi.

Andlegt ofbeldi

 n Svöruðu nei, n (%) Svöruðu já, n (%)

Yngri en 30 ára 210 34 (16) 176 (84)

30-49 ára 329 78 (24) 251 (76)

50-69 ára 328 132 (40) 196 (60)

70 ára og eldri 99 59 (60) 40 (40)

Tafla III. Reynsla þátttakenda af mismunandi formum andlegs ofbeldis.

Svöruðu já, n (%) Svör um tíðni reynslu, n (%)

Form 
refsingar

Einu sinni, 
n (%)

Nokkrum 
sinnum, n (%)

oft eða mjög 
oft, n (%)

Hræða 308 (32) 24 (2) 231 (24) 53 (6)

Hæða 143 (15) 10 (1) 98 (10) 35 (4)

Hóta 163 (17) 14 (2) 108 (11) 41 (4)

Hafna 92 (10) 19 (2) 36 (4) 37 (4)

kyrrsetja 273 (28) 30 (3) 207 (22) 36 (4)

Taka af 279 (29) 18 (2) 206 (21) 55 (6)

Mismuna 111 (12) 5 (1) 68 (7) 38 (4)

Segja frá 132 (15) 12 (1) 90 (10) 30 (4)
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kyrrsettir (p<0,0001), sviptir fríðindum (p<0,0001) eða verið hótað 
að fjarverandi foreldri/forsjáraðila yrði sagt frá ósæmilegri hegðun 
(p=0,0065). Ekki var tölfræðilega marktækur munur á aldri og 
svörum um aðra reynslu viðmælenda.

Karlar voru 1,5 sinnum líklegri til að segja frá reynslu af einu 
eða fleiri formum andlegs ofbeldis í æsku borið saman við konur 
(95% CI=1,2-2,0), en tölfræðilega marktækur munur var á svörum 
þeirra (mynd 1). Þannig voru konur líklegri til að segja frá reynslu 
af tveimur af 8 formum andlegs ofbeldis og karlar af þremur, en 
ekki var marktækur kynjamunur á þremur formum.

Meintir gerendur andlegs ofbeldis voru bæði mæður og feður 
(n=259) eða eingöngu móðir (n=244) eða faðir (n=74). Aðrir meintir 
gerendur voru ættingjar, til dæmis afi, amma eða fósturforeldri 
(-móðir/-faðir) og í einstaka tilvikum aðrir ásamt öðru hvoru for-
eldrinu. Ekki var tölfræðilega marktækur munur á reynslu kynja 
af andlegu ofbeldi hvort sem meintur gerandi var eingöngu móðir 
eða faðir (OR=1,4; 95% CI 0,9-1,4).

Samtals 368 (56%) af þeim sem sögðu að þeir hefðu reynslu af 
andlegu ofbeldi upplýstu einnig um líkamlegt ofbeldi. Þeir sem 
höfðu verið beittir andlegu ofbeldi voru 2,8 sinnum líklegri til að 
hafa orðið fyrir líkamlegu ofbeldi (95% CI 2,1-3,8) borið saman við 
þá sem sögðu ekki frá slíkri reynslu.

Vanræksla
Af 977 einstaklingum sem tóku þátt í rannsókninni töldu 105 (11%) 
sig hafa verið vanrækta í æsku en 6 svöruðu „veit það ekki“ og 15 
vildu ekki svara spurningunni. Enginn tölfræðilega marktækur 
munur (p=0,5695) var á aldri þeirra sem töldu sig hafa verið van-
ræktir og þeirra sem töldu sig ekki hafa verið vanræktir (tafla IV). 
Meðalaldur þeirra sem sögðu að þeir hefðu verið vanræktir var 
45,3 ár (miðgildi 47; spönn 18-83). Konur voru 1,5 sinnum líklegri 
til að telja sig hafa verið vanræktar í æsku borið saman við karla 
(95% CI 1,0-2,3). Enginn tölfræðilega marktækur munur var á upp-
gefinni reynslu af vanrækslu í æsku og öðrum bakgrunnsbreytum. 
Þeir sem töldu sig hafa verið vanræktir í æsku voru 4,4 sinnum 
líklegri til að hafa orðið fyrir andlegu ofbeldi en þeir sem töldu sig 
ekki hafa verið vanræktir (95% CI 2,3-8,3). Marktækur munur var á 
svörum um reynslu þeirra af öllum formum andlegs ofbeldis borið 
saman við þá sem töldu sig ekki hafa verið vanrækta. Sterkast var 
sambandið við upplifun svaranda á því að hafa verið hafnað (OR 

12,6; 95% CI 7,8-20,8) og hafa verið mismunað (OR 9,8; 95% CI 6,2-
15,7). Ellefu (11%) af þeim sem upplifðu vanrækslu í æsku töldu sig 
ekki hafa neina reynslu af andlegu ofbeldi en 5 þeirra sögðust hafa 
verið beittir líkamlegu ofbeldi.

Lýsingar á vanrækslu fjölluðu um foreldra og forsjáraðila sem 
voru veikir, drykkfelldir, mikið fjarverandi eða fráskildir og lítil 
tengsl við föður. Viðmælendur lýstu ennfremur mikilli ábyrgð í 
æsku og skorti á daglegri umönnun og stuðningi við nám. 

Mat á gæðum uppeldis
Af 963 viðmælendum sem lögðu mat á uppeldi sitt töldu 807 (84%) 
að það hefði verið gott, 139 (14%) ásættanlegt og 17 (2%) slæmt. 
Eftir því sem viðmælendur gáfu upp fjölbreyttari reynslu af and-
legu ofbeldi, þeim mun meiri líkur voru á því að þeir teldu upp-
eldi sitt slæmt eða ásættanlegt borið saman við gott (mynd 2a). 
Viðmælendur sem gáfu upp reynslu af fjórum eða fleiri formum 
andlegs ofbeldis voru 6,2 sinnum líklegri til að meta uppeldi sitt 
sem ásættanlegt eða slæmt borið saman við þá sem sögðu ekki frá 
slíkri reynslu eða reynslu af 1-3 formum andlegs ofbeldis (95% CI 
4,0-9,2).

Umfang uppgefinnar reynslu af andlegu ofbeldi var metið á 
grunni samlagningar stiga sem svörum viðmælenda voru gefin 
fyrir hvert hinna 8 forma andlegs ofbeldis (mynd 2b). Meðaltal 
stiga var 3,4 (miðgildi 2; spönn 0-32) og voru viðmælendur sem 
fengu fjögur stig eða meira 3,4 sinnum líklegri til að meta uppeldi 
sitt sem ásættanlegt eða slæmt borið saman við þá sem fengu 0-3 
stig (95% CI 2,4-4,8). Tölfræðilega marktækur munur var á mati 
viðmælenda á gæðum uppeldis síns og umfangi uppgefinnar 
reynslu þeirra af öllum formum andlegs ofbeldis sem voru til 
skoðunar, að kyrrsetningu undanskilinni. Enginn munur var á 
bakgrunni þátttakenda hvort sem þeir höfðu enga reynslu af and-
legu ofbeldi (0 stig) eða mikla reynslu (11 stig eða meira), nema 
hvað yngri þátttakendur sögðu frá umfangsmeiri og fjölbreyttari 
reynslu en þeir eldri (p=0,0001).

Af þeim 103 sem upplifðu vanrækslu í æsku og svöruðu spurn-
ingu um gæði uppeldis, töldu 12 (12%) að uppeldi þeirra hefði 
verið slæmt og 42 (41%) ásættanlegt. Þeir sem upplifðu vanrækslu 
í æsku voru 8,5 sinnum líklegri til að telja sig hafa fengið slæmt eða 
ásættanlegt uppeldi borið saman við þá sem töldu sig ekki hafa 
verið vanrækta (95% CI 5,5-13,3). Þeir voru einnig líklegri til að 
segja frá reynslu af umfangsmeiri og fjölbreyttari formum ofbeldis 
en þeir sem höfðu enga slíka reynslu (p=0,0001).

Mat á gæðum uppeldis var háð aldri viðmælanda (p=0,0282). 
Yngstu og elstu viðmælendurnir voru líklegri til að telja upp-
eldi sitt gott borið saman við þá sem voru á aldrinum 30-69 ára 
(p=0,0013).

Mynd 1. Líkindahlutfall drengja (95% CI) borið saman við stúlkur á því að segja frá 
reynslu af mismunandi formum af andlegu ofbeldi.

Tafla IV. Þátttakendur sem töldu sig vanrækta í æsku.

n Svöruðu nei, n (%) Svöruðu já, n (%)

Yngri en 30 ára 209 189 (90) 20 (10)

30-49 ára 327 286 (87) 41 (13)

50-69 ára 323 285 (88) 38 (12)

70 ára og eldri 97 91 (94) 6 (6)
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Samtals 271 (28%) viðmælandi taldi sig eingöngu hafa reynslu 
af andlegu ofbeldi en 202 (21%) hvorki af líkamlegu né andlegu 
ofbeldi eða vanrækslu. Ekki var tölfræðilega marktækur munur 
á mati uppeldis þessara tveggja hópa viðmælenda (p=0,6416). Þeir 
sem gáfu upp að hafa eingöngu reynslu af andlegu ofbeldi voru 
1,2 sinnum líklegri til að meta uppeldi sitt ásættanlegt eða slæmt 
borið saman við þá sem sögðu ekki frá slíkri reynslu, en munurinn 
var ekki tölfræðilega marktækur (95% CI 0,6-2,4).

Við aðhvarfsgreiningu án leiðréttingar voru 3,6 (95% CI 2,2-
6,0) sinnum meiri líkindi til að þeir sem höfðu orðið fyrir andlegu 
ofbeldi mætu uppeldi sitt sem ásættanlegt eða slæmt borið saman 
við þá sem sögðu ekki frá slíkri reynslu. Með leiðréttingu fyrir 
aldri, kyni og svörum um reynslu af líkamlegu ofbeldi sáust þessi 
tengsl áfram (OR 3,8; 95% CI 2,2-6,4).

Umræða

Hér eru kynntar niðurstöður rannsóknar um svör fullorðinna Ís-
lendinga um reynslu sína af andlegu ofbeldi og vanrækslu í æsku 
og mat þeirra á gæðum uppeldis síns. Tæplega 70% allra viðmæl-
enda sögðu frá reynslu af einu eða fleiri af 8 tilgreindum formum 
andlegs ofbeldis. Eftir því sem reynslan var sögð fjölbreyttari 
jukust líkur á því að viðmælandinn mæti gæði uppeldis síns sem 
slæmt eða ásættanlegt fremur en gott. Upplýsingar um aukið 
umfang reynslu af slíku ofbeldi leiddi einnig til sömu niðurstöðu, 
að kyrrsetningu undanskilinni. Rúmlega einn af hverjum 10 við-
mælendum taldi sig hafa upplifað vanrækslu í æsku og voru þeir 
marktækt líklegri til að segja frá reynslu af andlegu og líkamlegu 
ofbeldi borið saman við þá sem ekki töldu sig hafa verið vanrækta 
í æsku.

Viðmælendur voru beðnir um að rifja upp liðna atburði og 
því er hætta á gleymsku eða misminni. Rannsóknir sýna þó að 
upplýsingar sem fást með slíkum hætti eru nokkuð áreiðanlegar 
og endurspegla reynslu viðkomandi, nema hvað minningar eru 
stundum vantaldar.17,26 Því er ekki útilokað að algengi andlegs 
ofbeldis sé hærra í raun en niðurstöður okkar benda til. Hafa ber 
þó í huga að spurt var um hvort foreldrar eða aðrir forsjáraðilar 
hefðu beitt viðkomandi einu eða fleiri af 8 tilgreindum formum 
andlegs ofbeldis en ætla má að það hafi minnt viðmælendur á til-
tekin atvik í æsku.

Hvað telst gott uppeldi er breytilegt og það sama á við um rétt-
mæta ögun. Því geta skilin á milli refsinga og ofbeldis stundum 
verið óljós í hugum fólks. Í þessari rannsókn var stuðst við alþjóð-
legar skilgreiningar á andlegu ofbeldi20 og niðurstöður eigind-
legrar rannsóknar hér á landi25 og leitað upplýsinga um reynslu 
viðmælenda af mismunandi birtingarmyndum þess. Huglægt mat 
þeirra hefur því áhrif á svörin. Það vekur þó athygli að eftir því 
sem viðmælendur gefa upp fjölbreyttari og umfangsmeiri reynslu, 
þeim mun verr meta þeir uppeldi sitt og er það í samræmi við aðr-
ar rannsóknir.14,15 Algengi vanrækslu í þessari rannsókn er svipað 
og áætlað hefur verið fyrir hátekjuríki16 og lýsingar viðmælenda 
á henni eru í góðu samræmi við skilgreiningu WHO á hugtak-
inu.20 Þetta bendir til þess að þær niðurstöður sem hér eru kynntar 
endurspegli algengi og umfang andlegs ofbeldis gegn börnum og 
vanrækslu hér á landi.

Það er umhugsunarefni að þeir sem voru yngri en 30 ára voru 
nær þrisvar sinnum líklegri til að segja frá reynslu af andlegu of-
beldi en þeir sem voru eldri. Yngri viðmælendur sögðu frá meiri 
reynslu af því að vera hræddir, kyrrsettir, sviptir fríðindum eða 
verið hótað að fjarverandi foreldri yrði sagt frá ósæmilegri hegðun 
borið saman við eldri viðmælendur. Enginn marktækur munur 
var aftur á móti á aldri og svörum viðmælenda um reynslu af háði, 
hótun, höfnun eða mismunun. Þetta má skýra með breyttum hug-
myndum um hvað sé ofbeldi og hvað sé refsing en einnig gleymsku 
þeirra sem eldri eru. Eins er mögulegt að yngri viðmælendur hafi í 
reynd oftar verið beittir uppeldisaðferðum sem falla undir andlegt 
ofbeldi en þeir sem eldri eru, sem er andstætt þróun líkamlegs 
ofbeldis gegn börnum.24 Hugsanlega endurspegla þessar niður-
stöður einnig breyttar áherslur í uppeldi. Eftir að efasemdir um 
ágæti líkamlegra refsinga breiddust út um og eftir 1970 urðu upp-
eldisaðferðir sem fela í sér kyrrsetningu barns og sviptingu fríð-
inda vinsælar,27 en hafa ber í huga að þær geta falið í sér andlegt 
ofbeldi gagnvart barni.

Rannsóknir sýna venjulega ekki kynjamun hvað varðar reynslu 
af andlegu ofbeldi en einstaka rannsóknir hafa sýnt að stúlkur 
verða frekar fyrir slíku ofbeldi.22 Í þessari rannsókn reyndust 
 karlar marktækt líklegri til að segja frá andlegu ofbeldi í æsku en 
uppgefin reynsla kynjanna af mismunandi formum var ekki sú 
sama (mynd 1). Engar rannsóknir fundust sem skoða kynjamun 
gerenda andlegs ofbeldis en í þessari rannsókn var ekki tölfræði-

Mynd 2. Líkindahlutfall (95% CI) þess að þátttakandi meti uppeldi sitt ásættanlegt eða slæmt fremur en gott eftir uppgefinni reynslu hans/hennar af fjölda forma andlegs ofbeldis 
(2a) og umfangi þess (2b).

a b
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lega marktækur munur á því hvort meintur gerandi væri móðir 
eða faðir.

Frásögn af reynslu af öllum formum andlegs ofbeldis var töl-
fræðilega marktæk við upplifun af vanrækslu. Þeir sem sögðu frá 
vanrækslu voru nær 13 sinnum líklegri til að segja frá höfnun í 
æsku og nær 10 sinnum líklegri til að finnast að þeim hafi verið 
mismunað í systkinahópi borið saman við aðra viðmælendur. 
Þetta er í samræmi við rannsóknir sem sýna að í meira en helm-
ingi tilfella á sér stað annað ofbeldi samhliða vanrækslu, og þá 
oftast andlegt ofbeldi.18,19

Viðmælandur sem töldu sig hafa verið vanræktir í æsku voru 
8,5 sinnum líklegri til að telja sig hafa fengið slæmt eða ásættanlegt 
uppeldi borið saman við þá sem töldu sig ekki hafa upplifað van-
rækslu. Sterk tengsl eru milli mats viðmælenda á gæðum uppeldis 
í æsku og uppgefinni reynslu þeirra af andlegu ofbeldi. Líkindi á 
því að viðmælendur mætu uppeldi sitt sem ásættanlegt eða slæmt 
jukust eftir því sem reynsla þeirra var fjölbreyttari af mismunandi 
formum og umfangi andlegs ofbeldis (mynd 2). Þó sú rannsókn 
sem hér er kynnt geti ekki lagt mat á áhrif uppgefinnar reynslu af 
ofbeldi á heilsu og líðan þátttakenda, sýna niðurstöður rannsókna 
að neikvæð áhrif ofbeldis á heilsu og hegðun þolenda er í beinu 
sambandi við umfang ofbeldis sem þeir verða fyrir.8,9,29 Vert er að 
hafa í huga að einstaka atburður hefur venjulega ekki afgerandi 

áhrif á þroska barns og framtíð þess og því er mikilvægt að skoða 
einnig félagslegar aðstæður þess.15 

Uppeldisaðferðir geta haft skaðleg áhrif á heilsu í æsku og fram 
á fullorðinsár (2,3,7–16,29) en þeim má breyta, meðal annars með 
fræðslu, félagslegum stuðningi og lagasetningu.16,20 Mikilvægt er 
að vernda börn fyrir neikvæðum áhrifum uppeldisaðferða sem 
fela í sér ofbeldi, þar með talið andlegt ofbeldi og vanrækslu. 
Snemmtæk íhlutun, sem felur meðal annars í sér almenna for-
eldrafræðslu og stuðning við fjölskyldur, vinnur gegn neikvæðum 
afleiðingum óhagstæðra uppeldisskilyrða barna og er þjóðhags-
lega hagkvæm.30 Mæðravernd og ung- og smábarnavernd í heilsu-
gæslu og mismunandi skólastig geta verið heppilegur vettvangur 
fyrir slíka fræðslu og aðgerðir til að verja börn gegn ofbeldi og 
afleiðingum þess. Mikilvægt er að hafa samráð við börn og ung-
linga í slíkri vinnu.
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 ENgLiSH SUMMArY 

introduction: Parenting styles that include abuse can harm the deve-
lopment of the child’s brain with a long or short-term impact on his/her 
health and behaviour. The scope and diversity of abuse are important 
determinants, and neglect is one of its most serious manifestations. The 
aim of the study is to examine the prevalence and diversity of emotional 
abuse and neglect reported by adult Icelanders in their childhood, and 
how such experience had influenced their evaluation of their upbringing.
Materials and methods: Icelanders 18 years and older were randomly 
selected from the national population register. They were invited to 
express their perception of their upbringing, and answer questions 
regarding their experience of 8 specific forms of emotional abuse in 
childhood, and neglect.
Results: of 966 interviewees, 663 (69%) had experienced one or more 

of the 8 forms of emotional abuse. Those younger than 30 years were 
2.9 times more likely to have such an experience compared to those 
who were older (95% CI 1.9 to 4.3). The perception of upbringing as 
bad or acceptable compared to good was significantly related to the 
number of forms of emotional abuse applied (p <0.0001) and the scope 
of its application (p<0.0001). In total 105 (11%) considered that they had 
experienced neglect in childhood. Significantly more men than women 
had experienced emotional abuse (p= 0.0020), whereas women repor-
ted neglect (p=0.0440).
Conclusion: More than 2/3 of adult Icelanders report experience of 
one or more out of 8 different forms of emotional abuse and 1/10 report 
neglect. Parenting styles can be changed, e.g. with education, social 
support, and legislation.
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