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Útdráttur 

Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er birtingarmynd ofbeldis í íslenskum kvikmyndum 

árið 2013. Megin tilgangur er að rýna í birtingarmyndir ofbeldis og varpa ljósi á það. 

Eigindlegum rannsóknaraðferðum er beitt og kvikmyndirnar eru greindar með tilliti til 

eftirfarandi þátta: hver beitir hvern ofbeldi, hvernig ofbeldi birtist og hver er ástæðan 

fyrir ofbeldinu. Þegar líða tók á rannsóknina fór áhugi minn að beinast að þeim 

kynjamynstrum sem birtust í ofbeldisatriðum kvikmyndanna. Að auki langaði mig að 

skoða að hve miklu leyti myndirnar endurspegluðu íslenskan veruleika, og því bar ég 

saman niðurstöður úr rannsókninni við afbrotatölfræði ríkislögreglustjóra. 

Niðurstöður rannsóknar benda til þess að ofbeldi í íslenskum kvikmyndum er mjög 

karllægt. Karlmenn eru oftast bæði gerendur og þolendur, karlmenn beittu oftast 

karlmenn ofbeldi, karlmenn beittu oftast algengasta ofbeldistilvikinu sem var 

tækla/hrinda og karlmenn beittu oftast ofbeldis við algengustu ástæðuna sem var reiði. 

Það er margt í rannsókn minni sem rýmar við afbrotatölfræði ríkislögreglustjóra en 

einnig margt sem rýmar ekki þegar kom að því að skoða að hve miklu leyti myndirnar 

endurspegluðu íslenskan veruleika. Það sem rýmaði best var kynjahlutfall kærðra en það 

sem rýmaði verst voru kynferðisbrot. 
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1 Inngangur  

Ef litið er til baka á hvaða tímabil mannkynssögunnar sem er, þá er hægt að finna 

ofbeldisfulla viðburði sem litið hefur verið á sem afþreyingu. Í hringleikahúsinu í Róm á 

tímum rómarveldisins voru sæti fyrir tugi þúsundir manna til þess að horfa á 

skylmingarþræla berjast til dauða. Opinberar refsingar voru stór partur af samfélaginu, 

fólk horfði á aftökur, allt frá krossfestingum á 1. öld fyrir krist á tímum Rómarveldis  til 

afhöfðanna í Frakklandi á 18. öldinni til henginga í ameríska vestrinu á 19. öld.  Í dag 

birtist ofbeldisfull afþreying okkur í öðru formi. Ef þú hlustar á útvarpið, horfir á 

sjónvarpið, spilar tölvuleiki eða vafrar um veraldarvefinn þá verður þér það ljóst að 

ofbeldi er afþreying. Til dæmis í tónlist, margir vinsælir textar fjalla um reiði, slagsmál og 

fjandskap. Í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum er mikið um líkamlegt og kynferðislegt 

ofbeldi, morð og sprengingar og í vinsælum tölvuleikjum eru leikmenn oft hvattir til að 

elta uppi og drepa andstæðinga sína. Auk þess er mikið magn af aðgengilegu 

ofbeldisefni á netinu, t.d. myndbönd af götuslagsmálum, aftökum, óeirðum og  mörgu 

fleira. Ofbeldi í kvikmyndum nú til dags er mjög sýnilegt og er mjög breytt frá því að 

kvikmyndir fóru að riðja sér til rúms. Í upphafi voru kvikmyndir ritskoðaðar og mættu oft 

hörðum viðbrögðum þjóðar- og trúarleiðtoga ef þær voru taldar geta sært 

blygðunarkennd áhorfenda. Í dag er þetta viðhorf mjög breytt og framleiðendur 

kvikmynda mæta nánast engri mótstöðu ef þeir vilja sýna ofbeldi, hvort sem það er 

smávægilegt eða viðbjóðslegt þá er það sýnt og þú horfir á það á þinni eigin ábyrgð.  

Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á kvikmyndum, faðir minn rekur kvikmyndahús á 

Ísafirði og sá áhugi hefur fylgt mér frá blautu barnsbeini. Það sem kveikti áhuga minn á 

því að rannsaka kvikmyndaofbeldi var m.a. rannsókn eftir Bleakley, Jamieson og Romer 

(2012) sem leiddi í ljós að 89% af 855 tekjuhæstu kvikmyndum, og þar af leiðandi 

vinsælustu kvikmyndirnar, frá árunum 1950 til 2006 innihalda ofbeldi. Mig langaði að 

skoða hvernig þetta birtist á Íslandi, setti ég því fram eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

Hverjar eru birtingarmyndir ofbeldis í íslenskum kvikmyndum? Mig langaði að greina 

íslenskar kvikmyndir með tilliti til eftirfarandi þátta: hver beitir hvern ofbeldi, hvernig 

ofbeldið birtist og hver var ástæðan fyrir ofbeldinu. Þegar líða tók á rannsóknina fór 

áhugi minn að beinast að þeim kynjamynstrum sem birtust í ofbeldisatriðum 

kvikmyndanna. Afþreyingariðnaðurinn hér á landi hefur verið gagnrýndur fyrir að 

ofbeldið í kvikmyndum sé mun meira en í samfélaginu í raun og því ákvað ég að bera 
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niðurstöður saman við niðurstöður úr afbrotatölfræðiskýrslum ríkislögreglustjóra í þeim 

tilgangi að skoða að hve miklu leyti myndirnar endurspegla íslenskan veruleika. Ég horfði 

á níu kvikmyndir og það sem ég gerði við öflun gagna var að ég setti sjálfan mig í spor 

ofbeldisgerandans og reyndi að skilja ástæðuna fyrir því hvers vegna hann beytti ofbeldi, 

við öðlumst ekki skilning á félagslegum samskiptum fólks öðruvísi en að setja okkur í 

þeirra spor og túlka útfrá þeirra sjónarhorni. Ég takmarkaði rannsóknina við líkamlegt 

ofbeldi vegna þess að greina andlegt ofbeldi hefði verið of tímafrekt og mun stærri og 

umfangsmeiri rannsókn.  

Ritgerðinni er skipt upp í 5 kafla. Flestum þeirra er skipt upp í nokkra undirkafla. Á 

eftir þessum kafla, í kafla tvö er gerð grein fyrir fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar. 

Farið er yfir sögu myndgreininga og kvikmynda sem sagnfræðilegrar heimildar. Sagt er 

frá sögu ofbeldis í kvikmyndum og mismunandi birtingarmyndum þess. Í lok annars kafla 

er svo greint frá ofbeldi í afþreyingum með vísunum í fræðimenn og þeirra rannsóknir 

um áhrif og afleiðingar kvikmyndaofbeldis á fólk og sér í lagi börn. Í þriðja kafla er gerð 

grein fyrir aðferðarfræði rannsóknarinnar. Eigindlegum rannsóknaraðferðum er lýst og 

hvernig gagnaöflun fór fram með notkun greiningarlykils. Í lok þriðja kafla eru síðan 

kynntar kvikmyndirnar sem notaðar voru við gagnaöflun í rannsókninni. Í fjórða kafla 

eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar og þær tengdar við afbrotatölfræðiskýrslu 

ríkislögreglustjóra þar sem við á. Í fimmta kafla er umræða og lokaorð. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur og skilgreiningar á hugtökum 

2.1 Saga myndgreininga og kvikmyndir sem sagnfræðileg heimild 

Samkvæmt Eric Margolis og Luc Pauwels (2011) þá nær saga kvikmynda alla leið aftur til 

seinni parts 19. aldar en þá voru fyrstu kvikmyndasýningarnar haldnar í Berlín og París. 

En fræðilegar rannsóknir á kvikmyndum er mun nýlegra fyrirbæri, fyrstu rituðu heimildir 

um kvikmyndagreiningu voru skrifaðar í kringum 1930. Á þeim tíma höfðu þær 

tilhneigingu til að fegra kvikmyndirnar í þeim tilgangi að fá þær viðurkenndar sem 

listgrein og einbeitingin var því á mjög þröngt úrval af mikilvægum kvikmyndum í 

löndum sem voru magnframleiðendur eins og t.d. Bandaríkin, Frakkland, Þýskaland, 

Rússland og Bretland. Það var ekki fyrr en í kringum 1960 sem kvikmyndir voru kenndar 

sem  námsgrein í bandarískum og breskum háskólum og á þeim tímum oftast sem 

viðbót við fræði í enskum bókmenntum. Koma kvikmynda inn í námskrá háskólanna 

leiddi til stofnunar faglegra samtaka fyrir kvikmyndarannsakendur eins og t.d. Society for 

education in film and television í Bretlandi og The society for cinema studies í 

Bandaríkjunum. Þegar skoða á kvikmyndir sem sagnfræðilegar heimildir þarf að spyrja 

margra spurninga, hver er uppruni kvikmyndarinnar? Hver gerði hana og hver sá hana? 

Undir hvaða kringumstæðum var hún gerð, og með hvaða tilgangi? Hversu dreifð var 

hún og hvaða áhrif eða afleiðingar gæti hún hafa átt? Mjög sjaldan er þessum 

spurningum svarað einungis með því að horfa á kvikmyndina sjálfa og því þurfa 

sagnfræðingar að nota til viðbótar á sinni greiningu aðrar heimildir eins og t.d. 

fyrirtækjaskrár, persónuleg skjöl, handrit, dagbækur, sendibréf, ritdóma, 

aðgöngumiðasölu og margt fleira. Fáanleiki á þessu efni er breytilegt milli landa og 

tímabila, klassíski Hollywood kvikmyndaiðnaðurinn er vel skjalfestur á bókasöfnum en 

annarstaðar, þá sérstaklega í þróunarlöndum þar sem skjalageymsla getur verið mjög 

óregluleg og gloppótt er fáanleikin erfiðari. Orðið „kvikmynd“ teygir sig vítt, allt frá 

stuttum raunverulegum senum til skáldskaparkvikmynda Hollywood og sem 

sagnfræðilegar heimildir falla þessi tvö dæmi í tvo mismunandi flokka. Raunverulegar 

senur hafa mun meira gildi sem sagnfræðilegar heimildir en það þarf samt ekki að vera 

besta heimildin. Sem dæmi um þetta er kvikmyndin Gone with the wind eftir Victor 

Fleming frá árinu 1939, en hún gerist á tímum amerísku borgarastyrjaldarinnar og í 

kjölfari hennar. Sem sagnfræðileg heimild um amerísku borgarstyrjöldina hefur hún ekki 



10 

mikið gildi en aftur á móti hefur hún mikið félagsfræðilegt gildi þegar skoðað eru 

áberandi amerísku viðhorfin til „etnísks uppruna“ og kyns á þeim tíma.  

Lykiltímabil myndgreininga var á 7. og 8. áratug 19. aldar, en á þeim tíma komu út 

verk sem mótuðu myndgreiningu sem fræðigrein. Bókin Hitchcock´s films (1965) eftir 

Robin Wood var fyrsta myndgreiningin á ensku tungumáli til að aðlaga hið franska 

orðatiltæki „politique des auteurs“  að rannsókn um vinsælan kvikmyndagerðarmann, 

Alfred Hitchcock. „Politique des auteurs“  þýðir að kvikmyndin endurspegli sköpunarsýn 

leikstjórans líkt og þeir væru aðalhöfundar verksins. Þrátt fyrir að framleiðsla kvikmynda 

sé hluti af stærra vinnuferli sem margir aðilar hafa áhrif á, þá nær sköpunarsýn 

leikstjórans alltaf að skína í gegn. Bækurnar Horizons west (1969) eftir Jim Kitses og 

Underworld USA (1971) eftir Colin McArthur löggðu grunninn að gagnrýni ákveðinna 

tímabila kvikmyndasögunnar með myndgreiningum sínum á kvikmyndum sem flokkast 

sem amerískir vestrar (e. American Western) og bófamyndir (e. gangster films). Bókin A 

mirror for England (1970) eftir Raymond Durgnat, bókin Visions of yesterday (1973) eftir 

Jeffrey Richards og bókin Movie-Made America (1975) eftir Robert Sklar voru 

félagsfræðilegar myndgreininar á kvikmyndum og færðu höfundarnir rök fyrir því að 

vinsælar kvikmyndir þess tíma gætu verið endurspeglun á menningar og 

hugmyndafræðistefnu þeirra samfélaga sem þær eru framleiða. Bókin Film Propoganda 

(1979) eftir Richard Taylor var fyrsta samanburðargreiningin á kvikmyndum sem 

framleiddar voru af ríkisreknum kvikmynda iðnaði Sovétríkjanna og Þýskalands á tímum 

nasisma, en þessi ríki notuðu kvikmyndir sem áróðursverkfæri til þess að sannfæra 

borgarana um stefnu sína. Á tímum nasismans í Þýskalandi notuðu þeir reglulega 

kvikmyndir til að sannfæra borgarana um stefnu nasistaflokksins. Sú stefna var að 

tryggja „hvíta kynstofninum“, þá sérstaklega þýsku þjóðinni, heimsyfirráð og aukið 

landrými með því að ryðja burt þjóðum austan Þýskalands. Með kvikmyndir sem 

áróðursverkfæri ásamt mörgu öðru tókst nasistum að sannfæra þýsku þjóðina að 

gyðingar væru mesta ógnin við „hinn aríska kynstofn“ (Hood og Jansz, 2001). Marc 

Ferro, höfundur bókarinnar Cinema and History (1977) og Pierre Sorlin, höfundur 

bókarinnar The Film in History (1980) gerðu tilraun til að búa til kenningar um eðli 

framsetningar sögulegra atburða í kvikmyndum. Ferro var franskur sagnfræðingur sem 

sérhæfði sig í sögu Sovétríkjanna og sögu kvikmynda. Hann gerði mörg verk er tengdust 
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framsetningu um upprisu nasismans, upprisu Lenin og Rússnesku byltingarinnar í 

kvikmyndum(Margolis og Pauwels, 2011). 

 

2.2 Ofbeldi og kvikmyndir 

Samkvæmt Barnett, Miller-Perrin og Perrin (2011) þá er ofbeldi allar þær gjörðir sem 

hafa þann tilgang að valda skaða og/eða gera mein. Tvö helstu form ofbeldis eru 

líkamleg og andleg, líkamlegt ofbeldi veldur áverkum á líkama manneskju, andlegt 

ofbeldi hefur áhrif á huga einstaklings og skaðar þar með öryggi hans eða vellíðan. Þegar 

fólk heyrir orðið „ofbeldi“ þá hugsar það yfirleitt um líkamlega tegund þess vegna þess 

að það er auðveldara að verða var við það, til dæmis skurðir og marblettir á líkama fólks, 

andlegt ofbeldi hefur áhrif á hugann og því erfiðara að taka eftir. Í kvikmyndum er bæði 

líkamlegt og andlegt ofbeldi mjög sýnilegt og það virðist vera meiri áhersla á hið 

líkamlega. Algeng þemu eru skotárásir, morð, sprengingar, slagsmál, kynferðislegt 

ofbeldi og nauðgun. Samt sem áður er mjög oft dregin upp mynd af andlegu ofbeldi, s.s. 

þar sem þolendum er hótað, kúgað, lagt í einelti eða veitt eftirför.  

Samkvæmt mótunarkenningum er ofbeldi athæfi sem hefur verið skilgreint 

óæskilegt af tilteknum hópum í samfélaginu en það þarf ekki að endurspegla gildi allra. 

Ofbeldi tengist hagsmunum og ólíkri valdastöðu því ekkert athæfi er í eðli sínu ofbeldi 

heldur verður það aðeins ef umhverfi dæmi það sem svo (Thio, 2010). Þegar við hugsum 

um ofbeldi þá skiptir það máli hver á í hlut og hvaða kringumstæður eru, t.d. er það ekki 

talið refsivert fyrir Gunnar Nelson að berja andstæðing sinn inn í einhverskonar 

átthyrningi (e. octagon) í blönduðum bardagaíþróttum, það er frekar litið á það sem 

íþrótt, og þá einhvers konar hetjudáð, heldur en ofbeldi. Sama á við um stríð, ef þú 

drepur mann í stríði getur þú verið álitinn hetja, en ef þú drepur mann út á götu er það 

talið vera morð (J. David Slocum, 2001).   

Ofbeldi er ekki endilega að finna í öllum kvikmyndum, en það er ljóst ofbeldisfullar 

kvikmyndir eru vinsæl afþreying. Rannsókn eftir Bleakley, Jamieson og Romer (2012) 

leiddi í ljós að 89% af 855 tekjuhæstu kvikmyndum frá árunum 1950 til 2006 innihalda 

ofbeldi. Samkvæmt Eric Margolis og Luc Pauwels (2011) þá hefur margt breyst frá því að 

fyrstu myndbandsupptökur voru festar á filmu á seinni part 19. aldar. Þær sýndu stutt 

augnablik af hversdagslegum atburðum eins og að hnerra eða geispa og ekkert 
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ofbeldisfullt einkenndi þessar myndir. Samkvæmt Charles Musser (1990) þá breyttist 

það árið 1895 með tilkomu kvikmyndarinnar Mary queen of scots, en talið er að 

tæknibrellur hafi verið notaðar í fyrsta skipti í þeirri kvikmynd. Framleiðendur 

myndarinnar sýndu afhöfðun drottningarinnar og böðul hennar sýna almenningi 

höfuðið. Kvikmyndin The Great Train Robbery frá árinu 1903 eftir Edwin S. Porter er 

talin vera ein af fyrstu myndunum sem sýndar voru almenningi í kvikmyndahúsum og 

fyrsti „vestrinn“ var ofbeldisfull. Hún var byggð á lestarránum hins fræga ræningja Butch 

Cassidy og þó svo að myndin væri einungis 12 mínútna löng þá innihélt hún barsmíðar á 

presti, tvö morð, stolið var af saklausum farþegum og byssubardaga sem endar með 

þónokkrum dauðsföllum (Charles Musser, 1990) 

Bandaríski kvikmyndaiðnaðurinn glímdi við ímyndarvanda í upphafi þriðja 

áratugarins. Ofbeldi í kvikmyndum og ýmis hneykslismál kvikmyndastjarnanna varð til 

þess að Hollywood fékk á sig neikvæðan stimpil. Árið 1922 var maður að nafni Will Hays 

ráðinn yfirmaður hins nýstofnaða Motion Producers and Distributors of America 

(MPPDA) með þeim tilgangi að reyna að bæta ímynd Hollywood og 

kvikmyndastjarnanna. Hays innleiddi svokallað „siðgæðisákvæði“ í samninga við margar 

kvikmyndastjörnur sem átti að ýta á þær að hegða sér á sæmilegan hátt til þess að 

skaða ekki ímynd Hollywood enn frekar. Árið 1924 tók Hays fyrsta skrefið í átt að 

reglusetningu um hvað mætti sýna og hvað ekki í kvikmyndum, kvikmyndaverin áttu að 

senda Hays ágrip af handritum sem átti að kvikmynda og síðan var ákveðið hvort 

handritið væri við „hæfi“ (Gregory D. Black, 1994). Þessi aðferð gekk ekki vel og það var 

árið 1930 sem Will Hays útbjó ásamt öðrum ítarlega reglugerð um ritskoðun á ofbeldi í 

kvikmyndum sem fékk nafnið „Hays-kóðinn“. Það náðist samkomulag um þessa 

reglugerð milli kvikmyndavera og Hays að mynd fengi ekki að vera sýnd án samþykkis 

samskiptanefndar stúdíóanna (Studio Relations Committee). Kaþólska kirkjan spilaði 

stórt hlutverk í auknu eftirliti í Hollywood og neyddu stjórnendur kirkjunnar 

framleiðendur oft til þess að fallast á aukið eftirlit með kvikmyndum sínum með því að 

hóta að banna söfnuðum sínum að sjá ákveðnar myndir sem stóðust ekki 

velsæmiskröfur kirkjunnar. Á þeim tíma voru stærstu kvikmyndahúsin í þéttbýliskjörnum 

kaþólikka og gat það haft mjög neikvæðar afleiðingar fyrir miðasölu ef prestar bönnuðu 

söfnuði sínum að sjá ákveðnar kvikmyndir. Til þess að kvikmyndaframleiðendur væru 

ekki að víkja frá Hays kóðanum var stofnað Production Code Administration (PCA) og því 
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var ætlað að hafa umsjón með því að framleiðendur væru ekki að víkja frá kóðanum. 

Kaþólikkinn Joseph Breen var fenginn til þess að vera yfirmaður PCA og talað er um 

hann í dag sem einn áhrifamesta einstakling á þróun Hollywood kvikmynda á þessu 

tímabili (Lewis, John. 2008). Meðal þess sem var á bannlista, auk ofbeldis, var t.d. nekt 

eða tælandi dans, það að gera grín að trúarbrögðum, að sýna eiturlyf og neysla áfengis. 

aðferðir smyglara, íkveikjur og það sem kallað var kynferðislegur öfuguggaháttur (e. sex 

perversion), eins og samkynhneigð og framhjáhald. Sumt af þessu var þó leyfilegt þegar 

það var talið nauðsynlegt fyrir söguþráð kvikmyndarinnar. Aðalatriðið var að engin 

mynd skyldi vera framleidd sem gæti minnkað siðferði þeirra sem hana sæi og 

samkennd áhorfenda skyldi aldrei verða með þeim sem stunduðu glæpi eða syndguðu 

(Lewis, John, 2008). 

Margt hefur breyst á síðastliðnum áratugum og má það rekja til aukinnar 

tækniþróunar. Það eru ýmsar leiðir farnar til þess að auka og draga úr ofbeldinu í 

kvikmyndum með notkun tæknibrellna. Þegar sögupersóna var skotin með byssu á 

upphafsárum sjónvarps og kvikmynda þá yfirleitt hélt viðkomandi um magann og lét sig 

falla til jarðar. Þetta er ekki tilfellið í dag, tæknin á okkar tímum gerir okkur kleift að sýna 

margskonar smáatriði sem gera ofbeldið raunverulegra eins og til dæmis byssusár eða 

opið beinbrot. Hljóðbrellur og tónlist hafa einnig áhrif á hvernig ofbeldi er komið á 

framfæri í kvikmyndum. Hávær byssuskot og óþægileg hljóð í beinum að brotna eru 

fáein dæmi um hljóðbrellur sem eru notaðar við framsetningu ofbeldis. Tónlist byggir 

upp stemningu fyrir ofbeldisfull atriði, ákveðnir taktar geta byggt upp spennu eða óvissu 

og hröð og hávær tónlist er oft notuð til þess að gera fólk spennt eða hrætt. Gott dæmi 

um það hvernig ofbeldi í kvikmyndum hefur þróast þá er samkvæmt Stephen Prince 

(1999) kvikmyndin The Wild Bunch eftir Sam Peckinpah ein af áhrifamestu kvikmyndum í 

amerískri kvikmyndasögu, hún kom út árið 1969. Ákafi ofbeldisins í myndinni var 

fordæmislaus. Notkun margra myndavéla, myndblöndun, klipping og hægar hreyfingar 

(e. slow motion) urðu í kjölfarið viðmiðið í því hvernig ætti að sýna ofbeldi í 

kvikmyndum. Peckinpah sýndi kvikmyndagerðarmönnum hvernig kaldhæðin 

frásagnarrödd gæti haft áhrif á það hvernig mála ætti mynd af hrottafengnu ofbeldi.  

The Wild Bunch breytti grundvallaratriðum vestrænnar kvikmyndagerðar og stýrði þeim 

í átt að grimmilegri og sjúkari heild sem ekki hafði verið notað áður. Í bók sinni One 

hundred films that changed cinema eftir Neil Fulwodd (2003) segir hann frá því hvernig 
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hundrað mismunandi kvikmyndir breyttu því hvernig ofbeldi er túlkað í kvikmyndum, 

allt frá áhrifum á samfélagið í heild til þess hvernig fjölmiðlar brugðust við þeim. 

Fulwood segir frá því hvernig fólk brást við þegar Wild Bunch kom út árið 1969, sumir 

voru agndofa eða fannst hún fráhrindandi, aðrir voru örvaðir, urðu spenntir og æstir. 

Fólk var orðið vant ákveðinni tegund af ofbeldi en ofbeldið í The Wild Bunch var eitthvað 

allt annað. Fulwodd (2003) lýsir því hvernig Peckinpah fann leiðir til að sýna ofbeldi 

ljóðrænt, með hægum hreyfingum og upptökum frá mörgum sjónarhornum á 

mismunandi hraða og með þeim hætti tókst honum að einangra nákvæma stund 

dauðans. 

Samkvæmt J. David Slocum (2001) þá kom fram hugtakið „ný-ofbeldi“ (e. new 

violence) á tíunda áratug tuttugustu aldar. Það var vinsælt hugtak sem lýsti nútímalegri 

framleiðslu kvikmynda Quentin Tarantino, Abel Ferrara, Oliver Stone og fleiri. Hugtakið 

varð síðar innleitt af vinsælum kvikmyndagagnrýnendum til þess að lýsa ákveðnum flokk 

af kvikmyndum sem innihéldu mikið af ofbeldi sem oft á tíðum var tilefnislaust. Í byrjun 

kvikmyndarinnar Lethal Weapon 3 frá árinu 1992 eftir leikstjórann Richard Donner 

springur bygging. Kvikmyndagerðarmennirnir fundu byggingu, sprengdu hana og 

mynduðu það, áhorfandinn myndi líklegast draga þá ályktun að kvikmyndin væri um 

glæpasamtök sem sérhæfa sig í að sprengja byggingar eða að sagan væri um brjálaða 

sprengjusérfræðinginn sem sprengir kennileiti í borgum. Sú ályktun væri röng því 

myndin hefur ekkert með sprengjusérfræðinga að gera, en eftir áhorf á kvikmyndinni er 

það ljóst að sprenging þessarrar byggingar hafði ekkert með söguþráð 

kvikmyndinarinnar að gera (Slocum, 2001). 

2.3 Ofbeldi í afþreyingu – áhrif og afleiðingar 

„Ný-ofbeldi“ var umdeilt og mikið gagnrýnt. Árið 1996 fordæmdi Bill Clinton þáverandi 

forsetaframbjóðandi og aðrir embættismenn ofbeldi í kvikmyndum á þeim forsendum 

að það væri siðlaust. Andúðin á kvikmyndaofbeldi jókst í Bandaríkjunum þegar röð af 

byssuárásum í skólum áttu sér stað á tíunda áratug síðustu aldar og opnaði það fyrir 

nýjar umræður um ofbeldi í kvikmyndum og í öðrum fjölmiðlum, sem margir töldu 

orsaka ódæðin. Slocum (2001) heldur því fram að íbúar Bandaríkjanna trúi því að ofbeldi 

í samfélaginu sé að stigmagnast og að það ógni siðferði samfélagsins, og að orsökin sé 

útbreiðsla ofbeldis í kvikmyndum nútímans. Slocum bendir á dæmi um „Siege of West 



15 

90th Street“,  sem hann taldi hafa ýtt undir fullyrðingar almennings um að 

kvikmyndaofbeldi hefði slæmar  afleiðingar. Margir íbúar New York borgar urðu vitni að 

skotbardaga þar sem ungur maður að nafni Francis Cowley  skiptist á byssuskotum við 

lögregluna þar til hann var yfirbugaður með táragasi árið 1939. Á meðan skotbardaginn 

átti sér stað skrifaði hann bréf sem innihélt fullyrðingar um að kvikmyndir höfðu veitt 

honum innblástur til þess að fara og ónáða lögregluna. Þessi atburður ásamt 

fjölmörgum öðrum á þessum tíma hafði áhrif á umræðu, sem þegar var orðin mikil í 

fjölmiðlum, um tengsl raunverulegra glæpa við kvikmyndir. Óvæntur fylgjandi hindrunar 

og ritskoðunar kvikmyndaofbeldis var frægi ameríski bófinn (e. gangster) Al Capone sem 

sagði: 

„Þessar bófa kvikmyndir eru hræðilegar fyrir krakkanna. Þeir ættu að taka þær allar 

og henda þeim í lækinn. Þær gera ekkert nema skaða yngri kynslóð Bandaríkjanna. 

Ég álasa ekki ritskoðendur fyrir að reyna að hindra þær.... þessar bófa kvikmyndir 

eru að láta krakka vilja vera bófar og þær þjóna engum tilgangi“ (John Kobler, 1971) 

 

Al Capone upplifir að ofbeldið sé orðið umtalsvert í Bandaríkjunum á þessum tíma og 

segir kvikmyndir vera ástæðu þess. Hann bendir á að ofbeldið í kvikmyndunum láti 

krakka vilja vera bófa (e. gangsters) og að það sé að skaða Bandaríkin, hann styður þá 

sem vilja láta ritskoða kvikmyndir áður en þær eru framleiddar. Það er frekar 

kaldhæðnislegt komandi frá frægum ofbeldis- og afbrotamanni. 

Þetta rýmar við félagsnámskenningar Edwin Sutherland, samkvæmt Helga 

Gunnlaugssyni (2008) þá er kjarni kenninga Sutherland um ólík félagstengsl (e. 

differential association) sá að við lærum afbrotahegðun í samskiptum við aðila sem sjá 

afbrot í jákvæðu ljósi. Grunnforsendur félagsnámskenninga eru að afbrot eru lærð. Þær 

leggja áherslu á eftirhermun og þá eru sérstaklega börn og unglingar miklu móttækilegri 

fyrir boðskap sem kemur fyrir í fjölmiðlum, þ.á.m. kvikmyndum, því þau eru ekki enn 

búin að mynda sér fastmótaðar skoðanir. Samkvæmt þessum kenningum þá eru börn og 

unglingar að læra með því að fylgjast með hegðun annarra, sérstaklega í hópi jafnaldra 

og er hegðunin lærð með því að fylgjast með og herma eftir (Siegel, 2012). Samkvæmt 

þessu þá lærir fólk að beita ofbeldi þegar þeir eru í kringum ofbeldismenn, læra þeirra 

viðhorf, hugmyndir og réttlætingu á afbrotunum. Ef maður umgengst þá sem fremja 

reglulega ofbeldi þá er maður sjálfur líklegur til þess að fara að fremja ofbeldi. Maður 



16 

verður fyrir félagslegum áhrifum eftir því hvaða félagslega umhverfi maður tilheyrir og 

frá þeim sem hafa mest áhrif á mann (Thio, 2010). 

Ferguson (2010) segir að það sé erfitt að komast að niðurstöðu um hvernig 

ofbeldisfull afþreying eins og t.d. kvikmyndir og tónlist  hafa áhrif á samfélagið, þá 

sérstaklega þegar kemur að börnum og unglingum. Margir fræðimenn hafa rannsakað 

tengd málefni allt frá árinu 1950, og niðurstöður Jonathan Freedman (2002) hafa sýnt 

fylgni eða tengingu á milli ofbeldis í afþreyingu og almenns ofbeldis. Taka ber þó fram að 

þó svo að það sé fylgni þá þýðir það samt ekki að orsakasamband sé til staðar. Engum 

hefur tekist að sanna með óyggjandi hætti að ofbeldi sem við sjáum eða heyrum í 

kvikmyndum valdi því að við sjálf verðum ofbeldishneigð, það er mikið ósamræmi í 

niðurstöðum rannsókna á þessu efni og því ekki hægt að segja að tilgátan sé rétt. Það 

eru þó vísbendingar um að ofbeldisfull afþreying hafi neikvæð áhrif á okkur (Slocum, 

2001). Samkvæmt Huesmann og Taylor (2006) þá benda margar niðurstöður rannsókna 

til þess að ofbeldi eigi sér mjög sjaldan einungis eina orsök, heldur eru það margir þættir 

yfir lengri tíma sem valda svoleiðis hegðun. Það er því ekki hægt að rekja ofbeldi eða 

árásarhneigð beint yfir á það að horfa á ofbeldisfullar kvikmyndir heldur gæti það verið 

einn af mörgum þáttum sem stuðla að því. Rannsóknir á orsakasamhengi ofbeldis í 

kvikmyndum og ofbeldis í raun hafa sætt mikilli gagnrýni og samkvæmt Ferguson (2010) 

þá eru fræðimenn alls ekki sammála um það að ofbeldi í fjölmiðlum hafi áhrif á 

ofbeldishneigð barna og unglinga, oft er því haldið fram að rannsóknirnar séu 

óvandaðar og að þær séu ósamhljóma og ótraustar, þeim takist illa að taka tillit til 

annarra þátta sem gætu haft áhrif á ofbeldishneigð einstaklinga eins og t.d. ofbeldis 

innan fjölskyldu og persónuleika. 

Hér að framan hefur verið fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Fjallað 

var um sögu myndgreininga og kvikmynda sem sagnfræðilegrar heimildar, fjallað um 

sögu ofbeldis í kvikmyndum og mismunandi birtingarmyndir þess og fjallað um ofbeldi í 

afþreyingum með vísunum í rannsóknir um áhrif og afleiðingar kvikmyndaofbeldis. Í 

næsta kafla verður fjallað um aðferðarfræði rannsóknarinnar og  hvernig gagnaöflun fór 

fram. 
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3 Aðferð 

3.1 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Í rannsókn minni vinn ég eftir eigindlegum rannsóknaraðferðum. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir leitast eftir því að skoða athafnir fólks á huglægan hátt, reyna að 

rýna í samhengi félagslegra fyrirbæra með augum viðfangsefnisins til þess að öðlast 

dýpri skilning á þeim. Eigindleg rannsóknarvinna byggir því ekki á stöðluðum 

vinnuferlum eða fastmótuðum nálgunum en áhersla er lögð á nákvæmt samræmi milli 

rannsóknargagna. Krafist er sveigjanleika rannsakenda og verða því að vera opnir fyrir 

breytingum. Rannsakandi verður að líta á fólk og aðstæður í heildrænu samhengi og 

einbeita sér að því að skilja hvaða merkingu fólk leggur í aðstæður, hann verður að 

leggja til hliðar eigin skoðanir, trú, viðhorf og fyrirframgefnar hugmyndir að því marki 

sem slíkt er mögulegt (Esterberg, K. G. 2002).   

Í rannsókn minni reyndi ég að sjá tilveruna með augum viðfangsefnisins, geranda 

ofbeldisins í kvikmyndunum, til þess að skilja viðhorf og ákvarðanatöku viðkomandi 

aðila. Í rannsókn minni er ég ekki að reyna að skilja hvernig undirheimarnir á Íslandi 

virka í kvikmyndinni Svartur á leik eða hvernig viðhorf Pekingbúa til breskra innflytjenda 

er í Svona er Sanlitun, heldur vil ég rýna í birtingarmyndir ofbeldis í íslenskum 

kvikmyndum og varpa ljósi á það. Hafa ber í huga að túlkun mín á ofbeldinu byggir á 

minni reynslu. Sjónarmið rannsakandans skiptir miklu máli, líkt og Smith (1996) bendir á 

þá er þekking alltaf staðsett og háð verund eða sjónarmiði viðkomandi einstaklings. 

Smith (1996) bendir t.d. á að ólíkar aðstæður karla og kvenna hafa þær afleiðingar að 

karlar og konur hafi mismunandi viðhorf, gildismat og móti ólíka þekkingu.  

3.2 Aðferð rannsóknar 

Í rannsókninni vildi ég greina allar kvikmyndir frá árinu 2013 samkvæmt lista 

kvikmyndasjóðs, en þær voru níu talsins. Leiðir til að nálgast kvikmyndirnar voru 

mismunandi, sumar horfði ég á á háskólabókasafninu, aðrar leigði ég heima hjá mér á 

VOD kerfi Símans og tvær myndirnar nálgaðist ég með því að hafa samband við 

leikstjóra á Facebook, báðir létu mig fá persónulegt lykilorð til þess að geta horft á hana 

á vefsíðu á netinu. Tvær af kvikmyndunum frá árinu 2013 var ekki hægt að nálgast, Of 



18 

good report og Hemma, og því voru valdar tvær kvikmyndir af handahófi frá árinu 2012 í 

staðinn, Djúpið og Svartur á leik.  

Hannaður var staðlaður greiningarlykill til að greina kvikmyndirnar, en hann er í 

heild sinni í viðauka I. Greiningarlykillinn er tafla með mismunandi gerðum og ástæðum 

ofbeldis til að einfalda skráningu ofbeldis í kvikmyndunum. Greiningalykillinn náði til 

eftirfarandi flokka, birtingarmynd ofbeldis (spark, hnefahögg, löðrungur, skalla, 

tækla/hrinda, eggvopn, barefli, skotvopn, nauðgun eða tilraun til nauðgunar, morð og 

að lokum „annað“), hver beitir gegn hverjum (karl gegn karli, karl gegn konu, kona gegn 

konu, kona gegn karli, karl gegn barni, kona gegn barni, barn gegn karli, barn gegn konu, 

barn gegn barni, karl/kona gegn dýri og að lokum „annað“) og ástæða ofbeldis (hefnd, 

afbrýðisemi, virðing, refsing, finnst eiga rétt á því, íþróttaiðkun, sjálfsvörn, völd, reiði og 

„annað“). Samkvæmt lögum um samning sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 

19/2013 þá er barn sá einstaklingur sem ekki hefur náð 18 ára aldri. Því miða ég barn við 

hvern þann einstakling sem ekki hefur náð 18 ára aldri. Strax eftir að hafa horft á fyrstu 

kvikmyndina, þá gerði ég mér grein fyrir því að ég þyrfti að bæta greiningarlykilinn og á 

endanum bættust við eftirfarandi atriði við birtingarmyndir ofbeldis: hálstak/kyrking, 

kasta hlut og slá, og við ástæðu ofbeldis, ögrun, virðingarleysi, tilefnislaus og kynlíf 

(BDSM).  

Ofbeldið sem ég skráði hjá mér í þessari rannsókn er háð minni eigin túlkun á því 

hvað telst til ofbeldis. Það er þar af leiðandi einn af vanköntum þessarar rannsóknar að 

öll ofbeldisatvik eru túlkuð af mér sjálfum sem og að í langflestum tilvikum var hægt að 

setja ástæður ofbeldis í fleiri en einn flokk, en flest tilvikanna áttu heima í mörgum 

flokkum, oft fleiri en tveimur. Í slíkum tilvikum þá rýndi ég í ofbeldistilvikið út frá því sem 

hafði átt sér stað í kvikmyndinni og sem leiddi til ofbeldistilviksins, í hvernig ástandi var 

ofbeldisgerandi (bæði líkamlega og andlega) og túlkaði út frá því og setti í þann flokk 

sem mér fannst passa best. Tökum dæmi úr kvikmyndinni Svona er Sanlitun eftir Robert 

Douglas. Aðalpersóna myndarinnar, Gary, er að kenna innfæddum ensku í Peking, hann 

ákveður að fara með nemendur sína í vettvangsferð. Einungis þrír mæta, einn karl og 

tvær konur. Stúlkurnar tvær virðast hafa mikinn áhuga á Gary kennara sínum og keppast 

um athygli hans í vettvangsferðinni. Þegar önnur þeirra gerir sig líklega til að fara að tala 

við Gary þá rífur hin í handlegg hennar og þær byrja að slást með því að rífa í hárið á 
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hvor annarri. Ég túlkaði þetta ofbeldistilvik á þann veg að þetta gæti verið bæði reiði og 

afbrýðisemi en eftir að hafa brotið það síðan niður og skoðað hvað hafði verið búið að 

gerast í kvikmyndinni þá var stúlkan sem byrjaði á því að rífa í handlegg hinnar 

stúlkunnar ástfangin eða mjög heilluð af Gary og því endaði þetta tilvik sem afbrýðisemi 

í rannsókninni. Notast var við forritið SPSS við tölfræðilega meðferð gagna úr 

greiningarlykli. 

 

3.3 Kvikmyndir í rannsókn 

Kvikmyndirnar sem enduðu í rannsókninni voru því:  

Falskur Fugl frá árinu 2013 í leikstjórn Þórs Ómars Jónssonar, fjallar um ungan mann 

sem er 16 ára og býr hjá vel stæðum foreldrum sínum, hann leiðist inn á rangar brautir í 

lífinu í kjölfar sjálfsmorðs bróður síns. 

Hross í Oss frá árinu 2013 í leikstjórn Benedikts Erlingssonar, fjallar um tengsl 

mannsins við hestinn, sveitarómantík þar sem örlagasögur af fólki eru sagðar frá 

sjónarhorni hestsins þar sem ást, kynlíf, hross og dauði fléttast saman. 

Ófeigur Gengur Aftur frá árinu 2013 í leikstjórn Ágústs Guðmundssonar, fjallar um 

Ófeig sem er nýlátinn en andi hans neitar að fara yfir móðuna miklu og heldur til í gamla 

húsinu sínu þar sem dóttir hans og hennar maður búa. Þegar þau reyna að selja húsið 

bregst andinn illa við og allskonar vitleysa á sér stað. 

XL frá árinu 2013 í leikstjórn Marteins Þórssonar, fjallar um áfengisþyrstann 

þingmann sem er skikkaður í meðferð af forsætisráðherra. Áður en hann fer þangað 

heldur hann matarboð þar sem við kynnumst allskyns persónum og fortíðum þeirra, og 

þá helst ástarsambandi þingmannsins við tvítuga stúlku sem er jafnframt vinkona dóttir 

hans. 

Þetta Reddast frá árinu 2013 í leikstjórn Börks Gunnarssonar, fjallar um blaðamann 

sem er á síðasta séns í vinnu sinni og hjá kærustu sinni. Hann reynir að bjarga 

sambandinu með því að samtvinna vinnuferð með rómantískri ferð út á land sem endar 

á því að vera slæm hugmynd. 

Málmhaus frá árinu 2013 í leikstjórn Ragnars Bragasonar, fjallar um unga stúlku sem 

er áhyggjulaus í sveitinni þangað til eldri bróðir hennar deyr af slysförum, hún kennir 
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sjálfri sér um dauða hans og í sorginni finnur hún hjálp í þungarokki og dreymir um að 

verða rokkstjarna. 

Svona er Sanlitun frá 2013 í leikstjórn Róberts Douglas, fjallar um mann sem flytur 

til Peking með stóra viðskiptadrauma, hann reynir að afla sér fjárfestum sem gengur illa 

og endar á því að kenna ensku til að ná endum saman. Hann kynnist manni sem reynir 

að vera hans andlegi leiðtogi en hann er sjálfur að reyna að finna sig í lífinu. 

Djúpið frá árinu 2012 í leikstjórn Baltasar Kormáks, er lauslega byggð á samnefndu 

leikverki Jóns Atla Jónassonar, en það var innblásið af þeim einstæða atburði, þegar 

Guðlaugur Friðþórsson náði að bjarga lífi sínu, einn áhafnarmeðlima, eftir að Hellisey 

VE503 hvolfdi seint að kvöldi sunnudagsins 11.mars árið 1984. 

Svartur á Leik frá árinu 2012 í leikstjórn Óskars Þórs Axelsssonar, hún lýsir 

raunverulegum atburðum sem gerðust á níunda áratug síðustu aldar, þegar undirheimar 

Reykjavíkur gengu í gegnum mikið umbreytingaskeið. 

Hér að framan hefur verið fjallað um aðferðarfræði rannsóknarinnar og hvernig 

gagnaöflun fór fram. Í næstu kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar.  

4 Niðurstöður 

4.1 Afbrotatölfræði ríkislögreglustjóra 

Eitt af hlutverkum lögreglu er að skrá öll brot og tilkynningar svo hægt sé að fylgjast 

með þróun brota og störfum lögreglu. Öll tilkynnt brot á lögum og verkefni sem skráð 

eru af lögreglu eru sett í einn gagnagrunn á landsvísu sem ber nafnið LÖKE 

(lögreglukerfið). Í afbrotatölfræði ríkislögreglustjóra má finna samantekt af þeim 

tölfræðiupplýsingum sem lögreglan gefur út. Tölfræði fyrir landið í heild sinni er 

almennt unnin af embætti ríkislögreglustjóra en tölfræði sem á við ákveðið 

lögregluembætti er unnin af því embætti. Upplýsingarnar sem birtast í þessari skýrslu 

eru mjög áreiðanlegar því góð samvinna er á milli embætta með tilliti til vinnslu 

upplýsinga. Árið 2013 var heildarfjöldi skráðra brota 53.255 sem er um 14% færri brot 

en árið 2012. Fækkunin skýrist að mestu leyti af því að umferðarlagabrot voru 18% færri 

árið 2013 en árið 2012. Fjölgun var í nokkrum brotaflokkum og var hlutfallslega mest 
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Ofbeldi í hverri kvikmynd 

fjölgun á kynferðisbrotum en þeim fjölgaði í öllum undirflokkum, í heildina um 118%.  

Hafa ber í huga að ekki eru öll brot tilkynnt og sum eru líklegri til að vera tilkynnt en 

önnur, þar af leiðandi er líklegra að mun meira ofbeldi eigi sér stað í samfélaginu. 

Ástæður fyrir vantilkynningum geta verið margskonar. Sumir hafa vantrú á lögreglunni 

og getu hennar, sumum finnst tilgangslaust að tilkynna eða eru ótryggðir, sumir eru 

einfaldlega hræddir við hefndaraðgerðir geranda og margt fleira sem getur komið til 

greina (Ríkislögreglustjórinn, e.d.). 

4.2 Niðurstöður kvikmyndagreiningar 

Heildarbirtingarmyndir líkamlegs ofbeldis í kvikmyndunum 9 voru samkvæmt minni 

túlkun 85 talsins. Þegar tekið er meðaltal yfir ofbeldistilvik í öllum kvikmyndunum þá eru 

það um 9,4 ofbeldistilvik í hverri kvikmynd. Líkt og sést á mynd 1 þá var flest 

ofbeldistilvik í tveimur kvikmyndum, í Svartur á leik og XL, en samtals í þessum tveimur 

kvikmyndum voru 57 ofbeldistilvik sem er meira en helmingur allra ofbeldistilvika eða 

67%. Í kvikmyndinni Svartur á leik birtust flest ofbeldistilvik allra kvikmyndanna eða 31 

ofbeldistilvik í heild. Kvikmyndin XL kemur þar næst á eftir með 26 ofbeldistilvik. Falskur 

Fugl kemur næst á eftir með 7 ofbeldistilvik. Þetta Reddast innihélt 6 ofbeldistilvik. 

Ófeigur gengur aftur innihélt 5 ofbeldistilvik. Hross í oss innihélt 3 ofbeldistilvik. Djúpið 

innihélt 3 ofbeldistilvik. Svona er Sanlitun innihélt 2 ofbeldistilvik og Málmhaus innihélt 

2 ofbeldistilvik.  

 

Mynd 1. Munur á fjölda ofbeldistilvika í hverri kvikmynd 
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Birtingarmynd ofbeldis 

Á mynd 2 birtist tegund ofbeldistilvika og hlutfall þeirra af öllum ofbeldistilvikunum. 

Algengasta birtingarmynd ofbeldis í kvikmyndunum níu var tækla/hrinda með 19 tilvik, 

algengt er í kvikmyndunum að tækla/hrinda sé iðulega notað við upphaf deilna, 

annaðhvort þróast ofbeldið í aðrar/frekari birtingarmyndir ofbeldis eða því lýkur við 

tæklinguna/hrindinguna. Næst algengasta birtingarmynd ofbeldis var barefli, eða 14 

skipti, vinsælasta bareflið var kylfa en einnig komu við sögu svipa, billjard kjuði, glas, 

dagblað og lampi. Næst þar á eftir voru hnefahögg, eða 12 tilvik, ég túlkaði ofbeldið sem 

hnefahögg einungis ef hnefi var krepptur, ef höndin var ekki kreppt þá var það skráð 

sem löðrungur. „Annað“ kemur næst með 9 tilvik, meðal þess sem fór í þennan flokk var 

klipið í geirvörtur, hrækt á þolanda, skvett bjór í andlit, rifið í hár, íkveikja með 

bílakveikjara og pissað á andlit þolanda. Spark kemur næst með 6 tilvik. Löðrungur með 

6 tilvik. Þolandi sleginn með 3 tilvik, ég greindi á milli þess að slá og löðrungs með 

staðsetningu höggsins á líkama, löðrung takmarkaði ég við það að slá í höfuð eða andlit 

en að slá var högg á líkama eins og t.d. slá í handlegg sem kom tvisvar við sögu.  

 

Mynd 2. Tegund ofbeldistilvika og hlutfall þeirra í prósentum af öllum ofbeldistilvilvikunum 

 

Kynferðisbrot eru ein algengustu ofbeldisbrotin í íslensku samfélagi, tæplega fjórðungur 

kvenna á Íslandi á aldrinum 18-80 ára hafa þurft að þola kynferðislegt ofbeldi einhvern 

tíma frá 16 ára aldri og rúmum 13% kvenna hefur verið nauðgað eða tilraun gerð til að 

nauðga þeim (Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds, 2010). Það er því nokkuð augljóst 

að kynferðislegt ofbeldi er samfélagslegt vandamál. Þrisvar var birtingarmynd 
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ofbeldisins nauðgun eða tilraun til nauðgunar. Þegar sú birtingarmynd er borin saman 

við afbrotatölfræði ríkislögreglustjóra, þá mætti segja að birtingarmynd nauðgunar eða 

tilraunar til nauðgunar í kvikmyndunum rými ekki við veruleikann í íslensku samfélagi. 

Samkvæmt afbrotatölfræði ríkislögreglustjóra (2014b) voru kynferðisbrot 731 á Íslandi 

tilkynnt til lögreglu árið 2013, og þar af 180 tilkynningar um nauðgun. Í kvikmyndunum 

voru engin kynferðisbrot gegn börnum en á Íslandi voru það fyrirferðamestu 

kynferðisbrotin árið 2013 eða um 209 tilvik tilkynnt til lögreglu (Ríkislögreglustjóri, 

2014b). Einnig var vændi fyrirferðarmikið á Íslandi 2013 með um 175 tilvik. Lögreglu 

bárust 56 tilkynningar um kynferðislega áreitni á Íslandi árið 2013 (Ríkislögreglustjóri, 

2014b), en ekkert slíkt tilvik var skráð í greiningunni. En í kvikmyndunum var margskonar 

óviðeigandi hegðun sem hægt væri að túlka sem kynferðislega áreitni en rannsakandi 

treysti sér ekki til að flokka það, þar sem í kvikmyndum eru mörkin á milli daðurs og 

áreitni oft óskýr og túlkun fólks getur verið mismunandi líkt og kemur fram í 

skilgreiningu á kynferðislegri áreitni í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og 

karla nr. 10/2008, en þar segir:  

„Hvers kyns kynferðisleg hegðun sem er í óþökk þess sem fyrir henni verður og 

hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi, einkum þegar 

hegðunin leiðir til ógnandi, fjandsamlegra, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða 

móðgandi aðstæðna. Hegðunin getur verið orðbundin, táknræn og/eða líkamleg“.  

Í kvikmyndunum níu var birtingarmynd ofbeldisins með notkun eggvopna með þrjú 

tilvik, gerandi skallaði þolanda tvisvar, skotvopni var beitt í tveimur tilvikum, 

kyrking/hálstak tvisvar og kasta hlut með tvö tilvik, í þessu síðastnefnda var það bók sem 

var grýtt í þolanda. Tvisvar birtist ofbeldið í formi morðs, en það mætti segja að það 

rými ágætlega við afbrotatölfræði ríkislögreglustjóra, á árinu 2013 var eitt manndráp 

framið (Ríkislögreglustjóri, 2014b). Á árunum 2001 til 2013 hafa 21 manndráp átt sér 

stað sem gerir að meðaltali tæplega 2 manndráp á ári. Af þessum 17 manndrápum var 

karl gerandi en í fjögur skipti var kona gerandi (Ríkislögreglustjóri, 2014b). Í 

kvikmyndunum var það í eitt skipti karl og í eitt skipti karlkyns barn. Árið 2013 voru 

1.188 ofbeldisbrot framin á Íslandi sem jafngildir um þrem ofbeldisbrotum á dag. 

Líkamsárás var algengasta tilvikið eða 1.143 tilvik af ofbeldisbrotum, er það í samræmi 

við birtingarmyndir ofbeldisins í kvikmyndunum en í nær öllum tilvikum var hægt að 

túlka ofbeldið sem líkamsárás (Ríkislögreglustjóri, 2014b). 
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Hver beitir, gegn hverjum 

Líkt og sést á mynd nr. 3 þá er í flestum tilvikum ofbeldis í kvikmyndunum karlar 

sem beittu ofbeldi gegn karli, eða í 47 skipti. Það er meira en helmingur af heildar 

tilvikum eða um 55,3% skipta. Næst þar á eftir beitir kona karl ofbeldi,  eða 16 tilvik. 

Ofbeldistilvik karls gegn konu kom næst á eftir, eða 10 skipti. Barn beitti karl ofbeldi í 

fimm skipti. Karl/kona beittu dýri ofbeldi í þrjú skipti. Kona beitti konu ofbeldi í tvö skipti 

og barn beitti barn ofbeldi í tvö skipti. 

Mynd 3. Hver beitir ofbeldi og gegn hverjum. 

 

Líkt og sést í mynd nr. 4 þá er gerandi í ofbeldistilvikum langoftast karl með 60 

ofbeldistilvik. Í 70,6% skipta sem ofbeldistilvik á sér stað þá eiga karlar í hlut. Kona 

kemur næst á eftir sem gerandi með 18 tilvik ofbeldis, eða um 21,2% skipta af heildar 

ofbeldistilvikum. Barn er síðan gerandi í fæstum tilvikum með sjö tilvik, 8,2% skipta . 

Þetta rýmar mjög vel við afbrotatölfræði ríkislögreglustjóra (2014a), þar kemur fram 

þessi munur á milli kynja sem gerendur í ofbeldisbrotum árið 2012, en karlar eru í 87% 

tilvika gerendur í ofbeldisbrotum og konur um 13%. Í öllum ofbeldistilvikum þegar barn 

á í hlut í kvikmyndunum var það karlkyns sem enn frekar ýtir hlutfallinu í átt að 

niðurstöðum úr afbrotatölfræðiskýrslu ríkislögreglustjóra. Prósentuhlutfallið yrði því 

karlar 78,8% og konur 21,2% í rannsókn minni, sem er ekki svo fjarri lagi í samanburði 

við afbrotatölfræði ríkislögreglustjóra. 
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Mynd 4. Gerandi í ofbeldistilvikum. 

 

 

 

Mynd 5. Þolandi í ofbeldistilvikum. 

 

Líkt og sést í mynd nr. 5 þá var Brotaþoli oftast karl, eða með 68  ofbeldistilvik af 85. 

Það gerir um 80% allra ofbeldistilvika í kvikmyndunum. Eins og sjá má í töflu 1 þá eru 

karlar oftast brotaþolar þegar ástæða ofbeldis er reiði með 14 tilvik og ögrun með 13 

tilvik. Kona kom næst sem brotaþoli með 12 ofbeldistilvik, eða um 14,1% af heildar 

ofbeldistilvikum. Eins og sjá má í töflu 1 þá eru konur oftast brotaþolar þegar ástæða 

ofbeldis er „annað“ í fjögur skipti og reiði í 3 skipti. Dýr var brotaþoli í þrjú skipti og barn 

var brotaþoli í 2 skipti. Eins og sjá má í töflu 1 þá er barn oftast brotaþoli þegar ástæða 

ofbeldis er reiði, eða í tvö skipti. 
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Karl Kona Barn Dýr

Hefnd Fjöldi tilvika 9 1 0 0 10

% innan ástæða 90% 10% 0% 0% 100%

Afbrýðisemi Fjöldi tilvika 6 2 0 0 8

% innan ástæða 75% 25% 0% 0% 100%

Sjálfsvörn Fjöldi tilvika 4 0 0 0 4

% innan ástæða 100% 0% 0% 0% 100%

Völd Fjöldi tilvika 11 2 0 1 14

% innan ástæða 78,60% 14,30% 0% 100% 100%

Reiði Fjöldi tilvika 14 3 2 0 19

% innan ástæða 73,70% 15,80% 11% 0% 100%

Ögrun Fjöldi tilvika 13 0 0 0 13

% innan ástæða 100% 0% 0% 0% 100%

Annað Fjöldi tilvika 4 4 0 1 9

% innan ástæða 44,40% 44,40% 0% 11% 100%

Tilefnislaus Fjöldi tilvika 1 0 0 1 2

% innan ástæða 50% 0% 0% 50% 100%

Kynlíf Fjöldi tilvika 6 0 0 0 6

% innan ástæða 100% 0% 0% 0% 100%

Samtals Fjöldi tilvika 68 12 2 3 85

% innan ástæða 80% 14,10% 2,40% 3,50% 100%

Brotaþoli

Alls

Tafla 1. Ástæða ofbeldis greint eftir brotaþola. 

 

Í töflu 2 má sjá hvers konar ofbeldi karl, kona og barn beittu oftast í kvikmyndunum. Karl 

beitti oftast ofbeldinu tækla/hrinda, alls 17 sinnum, eða í 28,3% skipta sem karlmaður 

beitti ofbeldi þá varð tækla/hrinda fyrir valinu. Næst þar á eftir kemur barefli með 12 

skipti, eða um 20% af heildar ofbeldistilvikum karla. Konur beita oftast hnefahöggi, alls 5 

sinnum. Í 27,8% skipta sem konur beita ofbeldi þá verður hnefahögg fyrir valinu. Næst 

þar á eftir kemur löðrungur og „annað“ með þrjú skipti hvort. Konur völdu því að beita 

löðrung í 16,7% skipta sem þær beittu ofbeldi í kvikmyndunum. Barn beitir einu sinni 

eftirfarandi ofbeldi: hnefahöggi, löðrungum, skalla, tækla/hrinda, skotvopn, morð og 

kyrking/hálstak. 

Kynbundið ofbeldi er skilgreint sem ofbeldi sem er sérstaklega beint gegn konu 

vegna þess að hún er kona, eða sem hefur óhófleg áhrif á konur. Slíkt ofbeldi á sér 
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Karl Kona Barn

Spark Fjöldi tilvika 6 0 0 6

% innan geranda 10,0% 0,0% 0,0% 7,1%

Hnefahögg Fjöldi tilvika 6 5 1 12

% innan geranda 10,0% 27,8% 14,3% 14,1%

Löðrungur Fjöldi tilvika 2 3 1 6

% innan geranda 3,3% 16,7% 14,3% 7,1%

Skalla Fjöldi tilvika 1 0 1 2

% innan geranda 1,7% 0,0% 14,3% 2,4%

Tækla/hrinda Fjöldi tilvika 17 1 1 19

% innan geranda 28,3% 5,6% 14,3% 22,4%

Eggvopn Fjöldi tilvika 2 1 0 3

% innan geranda 3,3% 5,6% 0,0% 3,5%

Barefli Fjöldi tilvika 12 2 0 14

% innan geranda 20,0% 11,1% 0,0% 16,5%

Skotvopn Fjöldi tilvika 1 0 1 2

% innan geranda 1,7% 0,0% 14,3% 2,4%

Nauðgun/tilraun til nauðgunar Fjöldi tilvika 2 1 0 3

% innan geranda 3,3% 5,6% 0,0% 3,5%

Morð Fjöldi tilvika 1 0 1 2

% innan geranda 1,7% 0,0% 14,3% 2,4%

Annað Fjöldi tilvika 6 3 0 9

% innan geranda 10,0% 16,7% 0,0% 10,6%

kyrking/hálstak Fjöldi tilvika 1 0 1 2

% innan geranda 1,7% 0,0% 14,3% 2,4%

kasta hlut Fjöldi tilvika 1 1 0 2

% innan geranda 1,7% 5,6% 0,0% 2,4%

slá Fjöldi tilvika 2 1 0 3

% innan geranda 3,3% 5,6% 0,0% 3,5%

Samtals Count 60 18 7 85

% innan geranda 100% 100% 100% 100%

Gerandi
Alls

djúpar rætur í félagslegum og menningarlegum venjum og gildum þar sem konur eru 

mjög oft í lægri samfélagslegri stöðu en karlar og ofbeldinu er haldið við í skjóli 

afneitunar og með þöggun (Evrópuráðið, 2011). Samkvæmt Þorgerði Einarsdóttir (2006) 

er það talið kynbundið ofbeldi þegar birtist kerfisbundið valdamynstur þar sem konur 

eru í meirihluta þolenda og karlar í meirihluta gerenda. Þessi tegund ofbeldis birtist m.a. 

í heimilisofbeldi, nauðgunum og kynferðislegu ofbeldi. Einst og sést í töflu 2 úr minni 

rannsókn þá eru konur gerendur nauðgunar/tilraunar til nauðgunar í 33,3% skipta í 

kvikmyndunum níu. Þetta rýmar alls ekki við afbrotatölfræði ríkislögreglustjóra árið 

2012, en 95% kærðra einstaklinga í kynferðisbrotum eru karlar (Ríkislögreglustjóri 

2014a) 

Tafla 2. Birtingarmynd ofbeldis greint eftir geranda 
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Mynd 6. Ástæða fyrir ofbeldi. 

 

Ástæða ofbeldis í kvikmyndunum var oftast reiði, í 19 ofbeldistilvikum, eða um 22,4% af 

heildarofbeldistilvikum. Eins og sjá má í töflu 3 þegar ástæða ofbeldisins var reiði þá var 

karl langoftast gerandi með 14 skipti, kona var með þrjú tilvik af reiði sem ástæðu 

ofbeldis og barn með tvö tilvik. Dæmi um reiðistilvik kemur úr kvikmyndinni XL, en í 

þessu tilviki beitir kona karl líkamlegu ofbeldi. Þingmaðurinn Leifur er aðalpersóna 

myndarinnar, hann er giftur fjölskyldumaður sem á við mikið áfengisvandamál að stríða, 

í þessari senu keyrir hann að heimili sínu þar sem kona hans býr nú ein með dóttir þeirra 

því þau hafa verið aðskilin í þrjá mánuði. Hann biður hana um að gefa sér annan séns en 

hún segir að hann hafi fengið nóg af sénsum og biður hann um að yfirgefa svæðið. Þegar 

hann er að keyra í burtu fær hann „flashback“ af því þegar þau voru ennþá saman og 

hann var að koma heim eftir að hafa verið í þrjá daga í burtu á fylleríi, hún biður hann 

um að fara en hann reynir að kyssa hana og hún bregst við með því að veita honum 

fjölmörg hnefahögg í brjóstið. Senan endar á því að dóttir þeirra æpir á þau um að 

hætta sem og þau gera, Leifur segir þá við dótturina að mamma hennar vilji að hann fari 

og að hún sé að eyðileggja jólin. Þetta ofbeldistilvik skráði ég niður sem reiði.  

Völd kom næst sem ástæða með 14 ofbeldistilvik, eða um 16,5% af heildar 

ofbeldistilvikum. Eins og sjá má í töflu 3 þegar ástæða ofbeldisins er völd þá var karl í 

öllum tilvikum gerandi. Þar sem ástæða ofbeldis voru völd birtist til dæmis í 
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kvikmyndinni Svartur á leik þar sem karlar beita karl ofbeldi. Bruno og hans 

undirheimagengi bjuggu til dreifikerfi fyrir fíkniefni sem var að þeirra mati algjör bylting 

á Íslandi, þeir líktu því við dreifikerfi Herbalife þar sem ákveðið píramídakerfi var notað. 

Efst í píramídanum var Bruno og hans samstarfsmenn við innflutning og innkaup, fyrir 

neðan þá var „driverinn“ Stebbi Sækó sem er þeirra hægri hönd, höfuðborgarsvæðinu 

sem var stjórnað af Sævari og Dagnýju, þau tvö sjá um öll samskipti við götusalanna sem 

voru neðstir í þríhyrningnum. Þegar sölumenn gerðust kærulausir og létu grípa sig af 

lögreglunni þá fengu þeir að finna fyrir því, það skipti ekki máli hvort þeir skulduðu tíu 

þúsund eða tíu milljónir, sú skuld skyldi vera greidd. Einn sölumaður í myndinni lætur 

grípa sig við sölu og Tóti, Sævar og Stebbi Sækó fara því heim til hans, halda honum niðri 

nauðugum og pissa framan í hann og segja honum að hann skuldi þeim söluvirðið af 

eiturlyfjunum sem hann tapaði og hefði 48 klukkustundir til að redda því. Senan endar á 

setningu frá Tóta til Stebba Sækó: „ef við hættum að brjóta bein, þá verða beinin brotin 

í okkur“. Þetta ofbeldistilvik skráði ég niður sem völd. 

Ögrun var í 13 skipti ástæða ofbeldis í kvikmyndunum, eða um 15,3% af heildar 

ofbeldistilvikum. Eins og sjá má í töflu 3 þegar ögrun var ástæða ofbeldis þá var karl 

gerandi í langflestum tilvikum með 11 skipti og kona var gerandi í tvö skipti. Dæmi um 

ögrunartilvik er úr kvikmyndinni Svartur á leik. Stebbi Sækó er ein af aðalpersónum 

myndarinnar, í upphafsatriði myndarinnar sjáum við þegar hann vafrar um skemmtistað 

draugfullur, atburðarrásin er á þann veg að hann byrjar á því að ónáða nokkrar stelpur, 

fær sér fjölmörg skot á barnum, röltir á annan skemmtistað sem heitir Prikið, stelur 

drykk af einhverjum strák sem stendur á barnum með stelpu, ónáðar aðrar stelpur inn á 

skemmtistaðnum, lendir í ryskingum við mann en virðist ekki gera neitt í málunum þar, 

ónáðar annan strák á barnum sem hann ýtir í, sá strákur virðist segja honum 

vinsamlegast um að hætta að ónáða sig en hann heldur áfram að ýta í hann sem gerir 

það að verkum að strákurinn stuggar við Stebba Sækó sem bregst við með að taka upp 

öskubakka úr gleri og brýtur hann á andliti stráksins sem endar allur í blóði. Næsta sem 

við fáum að sjá eftir það er þegar Stebbi vaknar í fangaklefa. Þetta ofbeldistilvik skráði 

ég hjá mér sem ögrun. 

Hefnd var í tíu skipti ástæða ofbeldis, eða um 11,8% af heildar ofbeldistilvikum. Eins 

og sjá má á töflu 3 þegar hefnd var ástæða ofbeldis þá var karl gerandi í flestum tilvikum 
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með sex skipti og barn með fjögur skipti. Þar sem ástæða ofbeldisins var hefnd birtist til 

dæmis í kvikmyndinni Svartur á leik. Tóti, ein af aðalpersónum myndarinnar fer og hittir 

Robba rottu til þess að fara í einhverskonar leyni verkefni. Robbi rotta neitar að segja 

honum um hvað verkefnið snýst og því bregst Tóti við með því að hita bílakveikjara og 

stinga honum í hálsinn á honum. Í framhaldi af því verður Robbi rotta hræddur og segir 

Tóta að verkefnið sé einhverskonar tryggingasvindl. Áfangastaðurinn er Hvalfjörðurinn 

og þar ætla þeir að sviðsetja bílslys í þeim tilgangi að svíkja út tryggingafé, þar hitta þeir 

mann sem seinna meir í kvikmyndinni verður höfuðpaur undirheimanna, Bruno. Þar 

lenda Tóti og Bruno í orðaskiptum sem endar með því að Bruno skallar og kýlir Tóta 

þannig að hann liggur eftir óvígur í jörðinni. Það nýtir Robbi rotta sér með 

bílakveikjaratilvikið í huganum og byrjar því að sparka í Tóta fjölmörgum sinnum meðan 

hann liggur varnarlaus í jörðinni, þetta ofbeldistilvik Robba rottu skráði ég niður sem 

hefnd. 

„Annað“ var í 9 skipti ástæða ofbeldis, eða um 10,6% af heildar ofbeldistilvikum. 

Eins og sjá má á töflu 3 þá var karl gerandi í flestum tilvikum með átta skipti og kona var 

með „annað“ sem ástæðu ofbeldis einu sinni. Það sem féll í þennan flokk af ástæðum 

ofbeldis var t.d. listrænn atburður sem gerðist nokkuð oft í myndinni XL. Einnig kom 

„annað“ fyrir í myndinni Hross í oss en þá var það sjálfsbjörg, en það var þegar maður 

myrti hest í þeim tilgangi að halda á sér hita inn í honum.  

Afbrýðisemi var í átta skipti ástæða ofbeldis, eða um 9,4% af heildar 

ofbeldistilvikum. Eins og sjá má í töflu 3 þá var karl gerandi í þrjú skipti og kona var 

oftast gerandi með afbrýðisemi sem ástæðu með fimm skipti. Vísað er í dæmi um 

afbrýðissemistilvik úr myndinni Svona er Sanlitun hér að ofan í aðferðarkafla. 

Sjálfsvörn var í fjögur skipti ástæða ofbeldis, eða um 4,7% af heildar 

ofbeldistilvikum. Eins og sjá má á töflu 3 þá var karl oftast gerandi með þrjú skipti og 

kona með eitt skipti. Sjálfsvarnartilvik birtist til dæmis í kvikmyndinni XL. Þingmaðurinn 

Leifur hefur átt í ástarsambandi við unga tvítuga stúlku sem heitir Æsa, þau tvö eru í 

íbúð Leifs og eru í leik sem heitir Twister. Hann snýst um það að snúa hringskýfu sem 

sýnir ákveðinn lit  og þú átt að setja annaðhvort hendur eða lappir á ákveðinn punkt á 

gólfteppi með mismunandi litum. Leifur fær krampa í miðjum klíðum og þarf því að 

hætta leik, við það byrja þau að rífast um það hvort þeirra hafi unnið leikinn. Æsa sest 
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Karl Kona Barn

Hefnd Fjöldi tilvika 6 0 4 10

% innan ástæða 60,0% 0,0% 40,0% 100,0%

Afbrýðisemi Fjöldi tilvika 3 5 0 8

% innan ástæða 37,5% 62,5% 0,0% 100,0%

Sjálfsvörn Fjöldi tilvika 3 1 0 4

% innan ástæða 75% 25% 0% 100%

Völd Fjöldi tilvika 14 0 0 14

% innan ástæða 100% 0% 0% 100%

Reiði Fjöldi tilvika 14 3 2 19

% innan ástæða 73,7% 15,8% 10,5% 100,0%

Ögrun Fjöldi tilvika 11 2 0 13

% innan ástæða 84,6% 15,4% 0,0% 100,0%

Annað Fjöldi tilvika 8 1 0 9

% innan ástæða 88,9% 11,1% 0,0% 100,0%

Tilefnislaus Fjöldi tilvika 1 0 1 2

% innan ástæða 50% 0% 50% 100%

kynlíf Fjöldi tilvika 0 6 0 6

% innan ástæða 0% 100% 0% 100%

Samtals Fjöldi tilvika 60 18 7 85

% innan ástæða 70,6% 21,2% 8,2% 100,0%

Gerandi
Alls

ofan á Leif og byrjar að reyna að fá hann til að segja að hún hafi unnið því hann vill ekki 

viðurkenna það, Leifur bregst við með því að halda Æsu niðri og taka hana hálstaki 

þannig hún á erfitt með að ná andanum. Æsa nær í framhaldinu að snúa sér og veita Leif 

hnefahögg beint í nefið og nær honum þannig af sér. Þetta ofbeldistilvik Æsu skráði ég 

niður sem sjálfsvörn. 

Restin af ástæðum ofbeldis var kynlíf (BDSM) með sex skipti og tilefnislaus árás var 

tvisvar ástæðan. Þegar ég skráði niður ástæður ofbeldis sem kynlíf þá var það í öllum 

tilvikum í kvikmyndinni XL. Í öll skiptin voru það senur sem innihéldu BDSM kynlíf. Líkt 

og komið var inn á í aðferðarfræðikafla ritgerðarinnar þá er túlkunin alltaf frá 

sjónarhorni rannsakandans, en það kann að vera að aðrir myndu túlka þau atriði, sem 

og önnur, á annan hátt.   

Tafla 3. Ástæða ofbeldis greint eftir geranda 
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5 Umræða og lokaorð 

Markmið ritgerðarinnar var að skoða birtingarmyndir líkamlegs ofbeldis í íslenskum 

kvikmyndum og að athuga hvort ofbeldi í íslenskum kvikmyndum endurspeglaði 

íslenskan veruleika með því að bera saman við afbrotatölfræði ríkislögreglustjóra. 

Birtingarmynd ofbeldis í íslenskum kvikmyndum var mjög karllægt þ.e.a.s. að karlmenn 

voru oftast gerendur og oftast þolendur. Karlmenn beittu oftast karlmenn ofbeldi, 

karlmenn beittu oftast algengasta ofbeldistilvikinu sem var tækla/hrinda og karlmenn 

beittu oftast ofbeldis við algengustu ástæðuna sem var reiði. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að kvikmyndirnar sem voru greindar þá kemur í ljós að ofbeldi 

var langmest í tveimur kvikmyndum, Svartur á Leik og XL, í þeim tveim voru 57 

ofbeldistilvik eða um 67% af heildar ofbeldistilvikum. Restin raðaðist nokkuð jafnt á sjö 

kvikmyndir. Ofbeldið í kvikmyndunum rýmaði ágætlega við suma tölfræði og alls ekki við 

aðra. Það rýmaði vel að bera saman morð í íslenskum kvikmyndum við morð í íslenskum 

veruleika því aðeins tvö morð voru framin í kvikmyndunum en árið 2013 var eitt morð 

framið á Íslandi. Ef farið er aðeins aftur í tímann til ársins 2001 þá hafa verið framin 21 

morð til ársins 2013 sem gerir að meðaltali 2 manndráp á ári sem rýmar við tölfræðina í 

þeim kvikmyndum sem voru skoðaðar (Ríkislögreglustjóri, 2014b). Þegar ég bar saman 

kyn gerenda í ofbeldisbrotum í kvikmyndunum við íslenskan veruleika þá rýmaði það 

ágætlega við afbrotatölfræðina. Karlar voru langoftast gerendur, eða í 70,6% skipta, 

konur voru gerendur í 21,2% skipta og barn gerandi í 8,2% skipta. Þetta rýmar vel við 

afbrotatölfræðina því í henni er munur á milli gerenda kynja í ofbeldisbrotum árið 2012 

karlar í 87%  tilvika gerendur og konur um 13% (Ríkislögreglustjóri, 2014a). Í öllum 

tilvikum þegar barn var gerandi þá var það karlkyns sem ýtir prósentutölunni enn nær 

þeirri sem er í afbrotatölfræði ríkislögreglustjóra. Þegar ofbeldið í kvikmyndunum er 

borið saman við íslenskan veruleika þá rýmuðu kynferðisbrotin verst, tæplega 

fjórðungur kvenna á aldrinum 18-80 hafa þurft að þola kynferðislegt ofbeldi einhvern 

tíman frá 16 ára aldri og nokkuð augljóst er að kynferðislegt ofbeldi er alvarlegt 

samfélagslegt vandamál á Íslandi. Í kvikmyndunum voru þrjú tilfelli skráð sem nauðgun 

eða tilraun til nauðgunar, sem er heldur fá tilfelli miðað við umfang ofbeldisins í íslensku 

samfélagi. Samkvæmt afbrotatölfræði ríkislögreglustjóra (2014b) voru tilkynnt 731  

kynferðisbrot og þar af 180 tilkynningar um nauðgun. Þegar við lítum til gerenda í 

nauðgun eða tilraun til nauðgunar í kvikmyndunum níu þá eru karlar gerendur í 66,6% 
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skipta og konur í 33,3% skipta. Þetta rýmar mjög illa við veruleikan í íslensku samfélagi 

því 95% af þeim sem eru kærðir í kynferðisbrotamálum á Íslandi eru karlar 

(Ríkislögreglustjóri, 2014a). Kynferðislegt ofbeldi er kynbundið ofbeldi, en það er 

skilgreint sem ofbeldi sem er sérstaklega beint gegn konu vegna þess að hún er kona 

(Evrópuráðið, 2011). Einnig skal tölum úr tölfræðiskýrslum taka með fyrirvara því mjög 

lítill hluti nauðgunarmála er tilkynntur til lögreglu. Sem dæmi þá tekur Neyðarmóttaka 

fyrir þolendur kynferðisofbeldis á móti brotaþolum nauðgunar og fá þeir þar sálrænan 

stuðning og meðferð, en af þeim 139 brotaþolum sem leituðu sér aðstoðar 

Neyðarmóttöku árið 2012, þá kærðu 57, eða rúmlega 40% (Finnborg Salome 

Steinþórsdóttir, 2014). Nauðgun er talin vera minnst tilkynnta afbrotið og benda 

félagsfræðingar á að slíkt sé m.a. vegna ótta brotaþola á að vera ekki teknir trúanlega og 

einnig vantraust þeirra á réttarkerfinu (Kelly, 2001; Jordan, 2011).  

Vankantar rannsóknar minnar eru margir. Í fyrsta lagi þá eru öll ofbeldistilvikin 

túlkuð af mér sjálfum, það er mjög líklegt að þau hefðu verið greind öðruvísi ef annar 

rannsakandi hefði túlkað þau. Ég reyndi eftir bestu getu að sjá tilveruna með augum 

viðfangsefnisins til þess að skilja viðhorf og ákvarðanatöku viðkomandi aðila. Túlkun mín 

byggir á minni eigin reynslu og aldrei er hægt að vera alveg hlutlaus líkt og Smith (1996) 

bendir á að þá er þekking alltaf staðsett og háð verund eða sjónarmiði einstaklings, allir 

hafa mismunandi viðhorf, gildismat og ólíka þekkingu. Í öðru lagi að þá eru ekki öll 

afbrot tilkynnt til lögreglu og því gefur afbrotatölfræði ríkislögreglustjóra aðeins 

vísbendingar um íslenskan veruleika, og á það á kannski sérstaklega við þegar kemur að 

kynferðisbrotum en eins og ég kem að hér að ofan voru einungis 40% kvenna sem 

leituðu sér hjálpar á neyðarmóttöku árið 2012 vegna kynferðis ofbeldis, sem lögðu fram 

kæru (Finnborg Salome Steinþórsdóttir, 2014). Í þriðja lagi er mjög erfitt að bera saman 

niðurstöður rannsóknar minnar saman við afbrotatölfræði ríkislögreglustjóra einfaldlega 

vegna þess að rannsókn mín hefur mun ítarlegri greiningu á ofbeldi en sú sem sett er 

fram í afbrotatölfræðinni. 

Það sem mér þótti áhugavert við skoðun á afbrotatölfræði ríkislögreglustjóra 

(2014b) voru tímabil tilkynninga og staðsetning þeirra. Langflestu tilkynningar 

ofbeldisbrota komu á laugardegi eða sunnudegi sem óneitanlega er hægt að tengja við 

skemmtanahald og vímuefnanotkun. Í kvikmyndunum Svartur á leik og XL sem höfðu 
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langflest ofbeldistilvik af kvikmyndunum níu voru nánast öll ofbeldistilvik gerð undir 

áhrifum einhverskonar vímuefna eins og t.d. áfengis, kannabis, kókaíns eða „spítts“. 

Einnig væri hægt  að tengja ofbeldi við skemmtanahald og vímuefnanotkun við flest 

ofbeldisbrot miðað við íbúafjölda, sem voru skráð í Vestmannaeyjum líkt og síðustu þrjú 

ár og það er jafnan rakið til Þjóðhátíðar þegar mikill fjöldi manna safnast saman á 

svæðinu og ofbeldisbrot eru tíðari en almennt gerist (Ríkislögreglustjóri, 2014b).  

Áhugavert hefði verið að greina kvikmyndirnar út frá þessu en greiningarlykill minn tók 

ekki tillit til þess en það er mín tilfinning að ofbeldi í kvikmyndum eigi sér oft stað undir 

slíkum kringumstæðum. 
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Viðauki I  

 

Gerð líkamlegs ofbeldis Hver beitir, gegn hverjum? Ástæða 

1. spark 

2. hnefahögg 

3. löðrungur 

4. skalla 

5. Tækla/hrinda 

6. eggvopn 

7. barefli 

8. skotvopn 

9. nauðgun eða tilraun til 

nauðgunar 

10. morð 

11. annað. Hvað? 

12. hásktak/kyrking 

13. Kasta hlut 

14. slá  

1.Karl gegn karli 

2. Karl gegn konu 

3. Kona gegn konu 

4. Kona gegn karli 

5. Karl gegn barni 

6. Kona gegn barni 

7. Barn gegn karli 

8. Barn gegn konu 

9. Barn gegn barni 

10. Karl/kona gegn dýri 

11. Annað. Hvað? 

1. Hefnd 

2. Afbrýðisemi 

3. Virðing 

4. Refsing 

5. Finnst eiga rétt á því 

6. Íþróttaiðkun 

7. Sjálfsvörn 

8. Völd 

9. Reiði 

10. ögrun 

11. virðingarleysi 

12. Annað. Hvað? 

13. tilefnislaus 

14. kynlíf 

 

 

 

 

 


