
3. áfangi: Kyn, kyngervi og völd, 
og tengsl þeirra við ofbeldi í 
nánum samböndum og 
vímuefnavanda



• Kyn vísar til líffræðilegs 
mismunar.

• Kyn er ákvarðað á 
líffræðilegum forsendum, 
litningum og hormónum.

Kyn og kyngervi

• Kyngervi er tengt félagslegum, 
sögulegum og menningarlegum 
hugmyndum.

• Kyngervi ræðst af hugmyndum 
samfélags um hvað teljast vera 
karlmannleg og hvað kvenleg einkenni. 

• Kyngervi lærist í gegnum félagsmótun



1. Stelpur eru ljúfar, strákar eru ákveðnir.
2. Konur fæða börn, karlar fæða ekki börn.
3. Konur sjá oftar um eldamennsku á heimilum, flestir frægustu kokkar 

heims eru karlar.
4. Konur gefa börnum brjóst, karlar gera það ekki.
5. Konur eru í meirihluta í umönnunarstörfum, karlar eru í meirihluta í 

byggingarvinnu. 
6. Karlkyns atvinnuíþróttamenn fá að jafnaði mun hærri laun en kvenkyns 

atvinnuíþróttamenn. 
7. Karlar eru að jafnaði líkamlega sterkari en konur. 

Kyn eða kyngervi?



• Hugmyndir um eiginleika og athafnir sem þykja viðeigandi fyrir konur 
annars vegar og karla hins vegar.

• Hugmyndir um staðalmyndir kynjanna hefjast frá fæðingu.
• Staðalmyndum er viðhaldið af einstaklingum og stofnunum í gegnum 

allt líf einstaklinga.

Staðalmyndir kynjanna



 Algengasta tegund ofbeldis í nánum samböndum er ofbeldi sem kona 
verður fyrir af hendi karlkyns maka.

 Það að konur (og stúlkur) séu oftast þolendur ofbeldis í nánum samböndum 
beinir sjónum að valdaójafnvægi milli karla og kvenna.

 Félagsleg viðmið feðraveldisins geta haft neikvæð áhrif á ofbeldi í nánum 
samböndum á víðtækan hátt, t.d.:
• Hugmyndir um að konur séu minna virði en karlar. 
• Hugmyndir um að karlar séu „náttúrulega“ árásagjarnir og ofbeldisfullir. 

Kyn, kyngervi og ofbeldi í nánum samböndum
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Vistfræðilega líkanið fyrir ofbeldi



 Áhrifaþættir sem auka líkur á 
ofbeldi í nánum samböndum: 
• einstaklingsbundnir 

þættir
• náin sambönd 
• nærumhverfi
• samfélag

Vistfræðilega líkanið fyrir ofbeldi í 
nánum samböndum

 Af einstaklingsbundum þáttum má nefna 
það að hafa orðið vitni af heimilisofbeldi 
eða orðið fyrir ofbeldi.

 Af þáttum tengdum samböndum má 
nefna það þegar mikill aldursmunur er á 
mökum, mikill munur á menntunarstigi 
eða karlmaðurinn stjórnar fjárhag 
heimilisins.



• Af þáttum tengdum nærumhverfi má nefna einangrun konunnar frá 
fjölskyldu og vinum sem algengan áhættuþátt.

• Af þáttum tengdum samfélagi má nefna viðmið sem leyfa stjórn karla 
yfir konum, normalíseringu ofbeldis sem lausn deilumála (fyrir karla), 
og hugmyndir um karlmennsku sem yfirráð, stjórn og yfirgang. Einnig 
eru ósveignalegar hugmyndir um kynhlutverk áhættuþáttur fyrir 
ofbeldi í nánum samböndum.

Vistfræðilega líkanið fyrir ofbeldi í 
nánum samböndum II



• Rannsóknir á vímefnuvanda hafa aðallega beinst að karlmönnum.
• Kynjamunur í vímuefnanotkun er breytilegur eftir því hvaða efni 

eru skoðuð.
• Líffræðilegir, sem og félags- og menningarlegir þættir skipta máli 

fyrir vímuefnavanda.
• Konur þurfa minna af áfengi og öðrum vímugjöfum til að upplifa 

vímu og skerta getu.

Kyn, kyngervi og vímuefnavandi



• Konur leiðast fyrr úr vandkvæðalausri neyslu yfir í vímuefnavanda, 
fyrirbæri sem nefnist sjónaukaáhrifin (e. telescoping). Þetta leiðir til 
hærri dánartíðni kvenna fyrr á ævinni.

• Konur sem eiga í vímuefnavanda veikjast meira og fyrr en karlar
• Mun fleiri karlar en konur sækja vímuefnameðferð.
• Konur mæta ýmsum hindrunum þegar þær vilja sækja sér meðferð:

- Takmörkuð þjónusta við þungaðar konur
- Skortur á barnagæslu
- Ótti við að missa forræði yfir börnum sínum
- Ótti við kynferðislega áreitni/ofbeldi í meðferð
- Meiri líkur á félagslegri útskúfun en hjá körlum

Kyn, kyngervi og vímuefnavandi II



• Vímuefnameðferð hefur í gegnum tíðina verið hönnuð fyrir karla út frá 
rannsóknum á körlum.

• Karlar eru líklegri en konur til að afneita vímuefnavanda sínum.
• Harkalegar aðferðir til þess að fá fólk til að gangast við vímuefnavanda 

eru því algengar.
• Konur eru líklegri en karlar að hafa orðið fyrir áföllum og upplifa 

sektarkennd og skömm vegna vímuefnavanda og geta því þessar 
aðferðir verið skaðlegar. 

Kyn, kyngervi og vímuefnavandi III



Upphaf Stigmögnun Viðhald Fráhvarf Bakslag

K
o

n
u

r

Geta fundið fyrir meiri 

og ánægjulegri 

viðbrögðum við 

sumum efnum en 

karlar (kókaín, 

amfetamín). Eru 

líklegri til að nota 

vímuefni til að takast 

á við erfiðleika í lífinu 

en karlar.

Hjá þeim konum sem 

eru í áhættuhópi til að 

glíma við 

vímuefnavanda er 

stigmögnunin hraðari 

en hjá körlum.

Konur hætta að bæta 

við skammtastærð af 

vímuefnum þegar þær 

eru komnar upp í 

stærri skammt en 

karlar. Aukaverkanir 

vímuefnaneyslu eru 

meiri fyrir konur.

Konur sem reykja lýsa 

meiri neikvæðum 

áhrifum, þar á meðal 

streituviðbrögðum, 

við það að hætta að 

reykja en karlar.

Konur eru líklegri til 

að fá bakslag og fá 

þau oftar en karlar. 

K
ar

la
r

Nota vímuefni og taka 

þátt í áhættuhegðun 

frekar en konur til að 

vera hluti af 

hópnum.  

Hægari stigmögnun 

heldur en hjá konum. 

Karlar hætta að bæta 

við skammtastærð af 

vímuefnum þegar þeir 

eru komnir upp í lægri 

skammt en konur. 

Karlar sýna meiri 

fráhvarfseinkenni 

þegar þeir hætta 

áfengisneyslu en 

konur. 

Karlar eiga almennt 

lengri bindindistímabil 

en konur. 

Úr: Becker, J. B., McClellan, M. L., og Reed, B. G. (2017). Sex differences, gender and addiction. Journal of Neuroscience Research, 95(1–2), 136–147.



Spurningar fyrir umræður:

Hvaða hlutverk leika staðalmyndir og kynjamisrétti þegar kemur að 
vímuefnaneyslu kvenna og þá sérstaklega þegar neyslan er orðin að 
vanda?

Ef dánartíðni vegna áfengistengds skaða er hærri meðal kvenna og 
birtist fyrr á ævinni, hvers vegna teljið þið að hlutfallslega færri
konur fari í áfengis- og vímuefnameðferð? Hvernig má breyta þessu?



Takk fyrir!

Innihald þessarar kynningar er einungis á ábyrgð MARISSA verkefnisins og lýsir ekki 
endilega afstöðu Evrópusmabandsins.


