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Rannsóknir á ótta við afbrot eru tiltölulega nýjar í afbrotafræðinni. Lengi vel var talið 

að ótti við afbrot og afbrotatíðni væru nátengd og voru rannsóknir á þessu tvennu því 

oft samrýmdar (Dubow, McCabe og Kaplan, 1979). Seinna meir þegar farið var að 

skoða þróun afbrotatíðni og ótta við afbrot á landsvísu komust fræðimenn að því að 

ótti við afbrot var mun djúpstæðari en áður var talið. Þegar um hækkun var að ræða á 

landsvísu fylgdust afbrotatíðni og ótti við afbrot að. Aftur á móti þegar afbrotatíðni 

lækkaði virtist sem ótti héldist stöðugur eða minnkaði mun minna en afbrotatíðnin 

sjálf. Á þessum tíma var orðið ljóst að ótti við afbrot væri aðskilið fyrirbæri frá 

afbrotatíðni og varð smám saman að sjálfstæðu viðfangsefni afbrotafræðinga (Taylor 

og Hale, 1986).  

Ýmsar aðferðir hafa verið notaðar í gegnum tíðina þegar ótti einstaklinga við 

afbrot hefur verið skoðaður og má segja að ekki sé ein aðferð ráðandi fram yfir aðra 

(Hale, 1996). Yfirleitt er reynt að forðast að spyrja beint út hvort þátttakendur óttist 

afbrot vegna hættu á afneitun svarenda (Farral, 2004). Hér á landi sem og víðsvegar 

um heiminn hefur verið vinsælt að spyrja út í öryggistilfinningu í eigin hverfi eða 

byggðarlagi þegar mæla á ótta við afbrot og er talið að þessar hugsmíðar séu nátengdar. 

Spurningin er þá felld inn í kringum aðrar spurningar sem meta eiga hættu eða 

tilfinningu tengdum afbrotum. Ef viðkomandi telur sig vera óöruggan einn á gangi í 

sínu hverfi eða byggðarlagi er þá metið sem svo að hann eða hún óttist afbrot.  

Frá árinu 1989 hefur öryggistilfinning Íslendinga í sínu hverfi eða byggðarlagi verið 

skoðuð reglulega (sjá t.d. Helgi Gunnlaugsson, 2008; Rannveig Þórisdóttir, Helgi 

Gunnlaugsson og Vilborg Magnúsdóttir, 2005). Frá árinu 2007 hafa Lögreglan á 

Höfuðborgarsvæðinu ásamt Ríkislögreglustjóra framkvæmt reglulega rannsóknir þar 

sem öryggistilfinning er skoðuð ásamt öðrum þáttum. Þá hafa aðrir aðilar einnig 

skoðað öryggistilfinningu íbúa á landsvísu og höfuðborgarsvæðinu, bæði í samstarfi 

við ofangreinda aðila sem og einir og sér (sjá t.d. Rannveig Þórisdóttir og Benjamín 

Gíslason, 2007; Snorri Örn Árnason, Margrét Lilja Guðmundsdóttir og Rannveig 

Þórisdóttir, 2012; Jónas Orri Jónasson og Helgi Gunnlaugsson, 2012; Jónas Orri 

Jónasson og Helgi Gunnlaugsson, 2013).  

Reglulegar mælingar gefa kost á því að hægt sé að meta hvort ótti landsmanna hafi 

aukist eða minnkað á löngu tímabili ásamt því að meta áhrif mismunandi þátta. 

Hingað til hefur ekki verið gerð rannsókn sem skoðar þróun ótta við afbrot frá því að 

mælingar hófust hér á landi. Til eru rannsóknir sem hafa skoðað þróun ótta yfir styttri 

tímabil og gerður samanburður þar á milli. Niðurstöður þeirra gefa meðal annars til 

kynna að hlutfall þeirra sem telja sig vera óörugga einir á gangi í sínu hverfi eða 

byggðarlagi fari minnkandi frá árinu 1989 (sjá t.d Helgi Gunnlaugsson, 2008; Jónas 

Orri Jónasson og Helgi Gunnlaugsson, 2012; Jónas Orri Jónasson og Helgi 

Gunnlaugsson, 2013).  

Tilgangur þessarar rannsóknar er að meta ótta við afbrot út frá ellefu rannsóknum 

sem gerðar voru á tímabilinu 1989 til 2014. Meginmarkmið rannsóknarinnar er að 

meta áhrif aldurs á ótta við afbrot og reyna að svara þeirri spurningu hvort aldur skipti 

raunverulega máli í tengslum við ótta við afbrot. Íslenskar rannsóknir hafa sýnt fram á 
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að aldur hafi marktæk áhrif á ótta við afbrot, þar sem eldri svarendur óttist afbrot 

frekar en þeir yngri (sjá t.d. Jónas Orri Jónasson og Helgi Gunnlaugsson, 2012; Jónas 

Orri Jónasson og Helgi Gunnlaugsson, 2013). Aftur á móti hafa erlendar rannsóknir 

gefið til kynna að samband aldurs og ótta við afbrot sé ekki eins klippt og skorið og 

niðurstöður hafa sýnt. Þannig benda niðurstöður nýlegra rannsókna á mikilvægi þess 

að aldur sé greindur út frá öðrum lýðfræðilegum þáttum líkt og kyni og áhrif hans á 

ótta við afbrot metin með þeim hætti (May og Dunaway, 2000; Gray, Jackson og 

Farral, 2011).  

Markmiðið með rannsókninni er að skoða samband milli aldurs og ótta við afbrot, 

bæði sér sem og í tengslum við aðrar lýðfræðilegar breytur og reynslu af ólíkum 

afbrotum. Þá verður þróun ótta Íslendinga við afbrot skoðuð frá árinu 1989 til 2014. 

Lagt verður upp með að svara eftirtöldum spurningum:  

 

1. Hefur ótti Íslendinga farið minnkandi eða hækkandi frá því að mælingar 

hófust? 

2. Eru tengsl milli aldurs og ótta við afbrot jákvæð? Með öðrum orðum, er hægt 

að segja að ótti Íslendinga sé minnstur hjá þeim sem yngstir eru og fari svo 

stighækkandi með auknum aldri? Skiptir kyn einhverju máli í þessu samhengi? 

3. Hefur reynsla af afbrotum mismunandi áhrif á ótta eftir aldri?  

4. Eru áhrif aldurs á ótta við afbrot það sterk að þau haldist þegar stjórnað er 

fyrir öðrum lýðfræðilegum breytum eins og kyni og búsetu?  

Áhrifavaldar á ótta við afbrot: Niðurstöður íslenskra og erlendra rannsókna 

Sem áhrifavaldar á ótta við afbrot hafa lýðfræðilegar breytur verið vinsælt 

rannsóknarefni. Ef helstu niðurstöður rannsókna eru teknar saman má segja að konur 

og þeir sem eldri eru telji sig vera hvað óöruggust af öllum samfélagshópum 

(LaGrange og Ferraro, 1989; May, Rader og Goodrum, 2009; Jónas Orri Jónasson og 

Helgi Gunnlaugsson, 2012; Jónas Orri Jónasson og Helgi Gunnlaugsson, 2013).  Kyn 

hefur verið talið einn stöðugasti og áhrifamesti lýðfræðilegi þátturinn sem hefur áhrif á 

ótta þegar stjórnað er fyrir áhrifum annarra breyta. Þættirnir hafa oft verið greindir 

saman og niðurstöður bent til þess að eldri konur séu sá samfélagshópur sem telji sig 

vera óöruggastar í þessu samhengi (Scarborugh, Like-Haislip, Novak, Lucas og Alarid, 

2010). 

Fræðimenn hafa ekki verið sammála í gegnum tíðina um áhrif aldurs á ótta við 

afbrot og hvernig tengslum þar á milli eru háttað. Eldri rannsóknir sýna að samband 

milli aldurs og ótta væri með þeim hætti að á yngri árum væri ótti við afbrot í lágmarki 

og færi svo stighækkandi með auknum aldri (Lee, 1983; Skogan, 1995). Nýlegri 

rannsóknir benda hins vegar til þess að samband milli ótta og aldurs sé með öðrum 

hætti. Ótti sé tiltölulega hár á yngri árum, lækki svo í kringum miðjan aldur og taki svo 

að hækka aftur eftir fimmtugsaldurinn (May, 2001: Pain, 2000). Á nýliðnum árum 

hefur rannsóknum fjölgað sem skoða aldur í tengslum við aðra mikilvæga áhrifavalda á 

ótta og hafa þær gefið frekari vísbendingar um samband þar á milli. Gray og félagar 

(2011) komust að þeirri niðurstöðu að þegar tekið var tillit til búsetu hafði aldur ekki 

markverð áhrif á ótta eða áhyggjur af afbrotum. Það að búa í umhverfi sem einkennist 

af óreiðu og/eða hárri tíðni afbrota virtist skipta höfðumáli í tengslum við ótta við 

afbrot og höfðu þá aðrir lýðfræðilegir þættir ekki eins mikil áhrif og aðrar rannsóknir 

höfðu gefið til kynna. Scarborough og fleiri (2010) komust að nokkuð ólíkri 

niðurstöðu. Í rannsókn þeirra hafði aldur einungis áhrif á ótta þegar búið var að 

stjórna fyrir áhrifum ýmissa þátta sem tengdust því umhverfi sem þátttakendur voru 

búsettir í. Tengsl aldurs og ótta við afbrot eru því ekki eins einföld og þau virtust í 

fyrstu.  

Líkt og áður hefur verið tekið fram hefur það verið nokkuð þekkt í rannsóknum á 

ótta við afbrot að eldri konur séu sá samfélagshópur sem óttist afbrot hvað mest. 
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Þessar niðurstöður hafa vakið mikinn áhuga fræðimanna og sérstaklega í ljósi þess að 

eldri konur eru meðal þeirra sem eiga í minnstri hættu á að verða þolendur afbrota 

(Pain, 2001). Vegna þeirrar þversagnar sem þessar niðurstöður benda til hefur þetta 

verið nefnt fear-victim paradox. Helstu útskýringar fræðimanna á þessari þversögn hafa 

falið í sér að konur og þeir sem eldri eru upplifi sig varnarlausari (vulnerability) heldur 

en karlar og þeir sem yngri eru. Þetta varnarleysi lýsir sér þá með þeim hætti að þessir 

samfélagshópar telji sig ekki eins vel búna til þess að takast á við afbrot, þá bæði 

líkamlega, andlega og jafnvel efnahagslega. Það sé því ekki endilega þannig háttað að 

þessi hópur telji sig líklegri en aðrir að verða fyrir afbrotum, heldur telji þau sig ekki 

eins reiðubúin að ráða við afleiðingarnar (May o.fl., 2009).  

Niðurstöður rannsókna sem skoða mun á ótta við afbrot eftir búsetu benda til þess 

að íbúar sem búa í þéttbýli séu óöruggari einir á gangi í sínu hverfi heldur en þeir sem 

búa í dreifbýli (Clerici og Killias, 2000; Rannveig Þórisdóttir o.fl., 2005; Jónas Orri 

Jónasson og Helgi Gunnlaugsson, 2012). Fræðimenn hafa komið með þær skýringar 

að ótti við afbrot sé mun líklegri í þeim aðstæðum þar sem óreiða (disorder) er til staðar, 

svo sem há afbrotatíðni, mikið af skemmdarverkum, veggjakrot og hávaði frá 

umhverfinu. Þessar aðstæður séu þá líklegri til þess að vera til staðar í þéttbýli heldur 

en í dreifbýli (Ross og Jang, 2000; Gray o.fl., 2011). Rannsóknir benda þá til þess að 

einstaklingar tengi ýmis umhverfiseinkenni við háa afbrotatíðni. Rannsóknir hafa 

einnig sýnt fram á tengsl milli hárrar afbrotatíðni í nágrenni og aukningar á ótta við 

afbrot (Zhao, Lawton og Longmire, 2015).  

Rannsóknir sem skoðað hafa reynslu af afbrotum sem áhrifavald á ótta hafa skilað 

tvíræðum niðurstöðum. Til eru rannsóknir sem styðja við þá tilgátu að reynsla af 

afbrotum tengist auknum ótta við afbrot (Braungart, Braungart og Hoyer, 1980; 

Swaray, 2007). Aftur á móti hafa rannsóknir einnig hafnað þessari tilgátu og komist að 

þeirri niðurstöðu að reynsla á afbrotum tengist ótta við afbrot lítið sem ekkert (Liska, 

Sanchirico og Reed, 1988; Jónas Orri Jónasson og Helgi Gunnlaugsson, 2012). Þá hafa 

niðurstöður rannsókna gefið til kynna að þegar ótti við afbrot er skoðaður út frá 

reynslu þurfi að greina óttann með tilliti til lýðfræðilegra þátta (May og Dunaway, 

2000). Einnig þurfi að hafa í huga að mismunandi afbrot geti haft ólíkar afleiðingar í 

för með sér. Afbrot sem beinast gegn einstaklingnum sjálfum eins og líkamsárásir eða 

kynferðisbrot hafi í flestum tilfellum mun alvarlegri eftirmála heldur en afbrot sem 

beinast að eigum einstaklingsins eins og þjófnaðir (Zhao o.fl., 2015).    

Aðferð 

Gögn 

Niðurstöður rannsóknarinnar byggja á gögnum sem koma aðallega frá tveimur aðilum. 

Í fyrsta lagi úr rannsóknum Helga Gunnlaugssonar og fleiri sem framkvæmdar voru á 

árunum 1989, 1994, 1997 og 2002. Þá voru gögn fengin úr rannsókn sem Rannveig 

Þórisdóttir, Helgi Gunnlaugsson og Vilborg Magnúsdóttir gerðu í samstarfi við 

Ríkislögreglustjóra árið 2005. Í öðru lagi voru fengin gögn úr rannsóknum sem 

Ríkislögreglustjóri gerði í samvinnu við Lögregluna á höfuðborgarsvæðinu á árunum 

2008, 2009, 2012, 2013 og 2014. Þá voru einnig fengin gögn úr rannsókn sem 

Lögreglan á höfuðborgarsvæðninu gerði árið 2010. 1  Í töflu 1 sjást höfundar, 

framkvæmdaaðilar, tegund gagnasöfnunar og fjöldi þátttakanda í þeim könnunum sem 

stuðst var við í rannsókninni.  

                                                           

1  Gögn frá árunum 2008, 2009, 2012, 2013 og 2014 fyrir allt landið voru fengin með góðfúslegu 
leyfi embættis Ríkislögreglustjóra.  
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Tafla 1. Upplýsingar um þær kannanir sem niðurstöður rannsóknarinnar voru 

unnar úr 

 Höfundur/ar rannsóknar Framkvæmdaraðili Tegund 

gagnasöfnunar 

Fjöldi í 

könnunn 

(N) 

1989 Helgi Gunnlaugsson Félagsvísindastofnun 

Háskóla Íslands 

Símakönnunn 699 

 

1994 Helgi Gunnlaugsson Félagsvísindastofnun 

Háskóla Íslands 

Símakönnunn 1090 

1997 Helgi Gunnlaugsson Félagsvísindastofnun 

Háskóla Íslands 

Símakönnunn 1065 

 

2002 Helgi Gunnlaugsson Félagsvísindastofnun 

Háskóla Íslands 

Símakönnunn 777 

 

2005 Rannveig Þórisdóttir, 

Vilborg Magnúsdóttir og 

Helgi Gunnlaugsson 

Capacent Gallup Símakönnunn 1910 

2008 Lögreglan á 

höfuðborgarsvæðinu og 

Ríkislögreglustjóri 

Capacent Gallup Símakönnunn 2355 

2009 Lögreglan á 

höfuðborgarsvæðinu og 

Ríkislögreglustjóri 

Capacent Gallup Símakönnunn 2443 

 

2010 Lögreglan á 

höfuðborgarsvæðinu 

Capacent Gallup Símakönnunn 1677 

2012 Lögreglan á 

höfuðborgarsvæðinu og 

Ríkislögreglustjóri 

Capacent Gallup Blönduð aðferð 

(Síma- og 

netkönnunn) 

2177 

2013 Lögreglan á 

höfuðborgarsvæðinu og 

Ríkislögreglustjóri 

Félagsvísindastofnun 

Háskóla Íslands 

Netkönnunn 2586 

 

2014 Lögreglan á 
höfuðborgarsvæðinu og 

Ríkislögreglustjóri 

Félagsvísindastofnun 
Háskóla Íslands 

Netkönnunn 2605 

Breytur rannsóknarinnar 

Háða breytan í gagnasafninu er mæling á öryggistilfinningu í eigin hverfi eða 

byggðarlagi. Mælingin sem um ræðir kemur frá einni spurningu; Hversu örugg(ur) finnst 

þér þú vera þegar þú gengur ein/einn í þínu hverfi/byggðarlagi þegar myrkur er skollið á? 

Svarmöguleikarnir eru á fjögurra punkta Likert kvarða; Mjög örugg(ur), frekar 

örugg(ur), frekar óörugg(ur), mjög óörugg(ur). Frá því að mælingar hófust árið 1989 
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hefur spurningin breyst eilítið í orðalagi en merking hennar hefur haldist eins.2 Þessi 

spurning hefur verið notuð víðsvegar um heiminn í rannsóknum á ótta við afbrot og 

hefur hún gefist vel. Þá hefur spurningin einnig verið notuð til þess að meta ótta við 

afbrot í íslenskum samanburðarrannsóknum (Jónas Orri Jónasson og Helgi 

Gunnlaugsson, 2012, 2013). Til þess að hægt væri að nota spurninguna í lógískri 

aðhvarfsgreiningu og auðveldara væri að túlka niðurstöður voru svarmöguleikar 

spurningarinnar sameinaðir í tvo: Örugg(ur) samanstendur af mjög og frekar örugg(ur) 

og óöruggur samanstendur af mjög og frekar óörugg(ur).  

Óháðar breytur í rannsókninni voru aldur, kyn, búseta, könnunarár og reynsla af 

líkamsárás eða þjófnaði/innbroti. Aldur var bæði skoðaður og greindur eftir árum en 

einnig aldursbilum. Aldursbilin voru fimm talsins; 18 til 25 ára, 26 til 35 ára, 36 til 45 

ára, 46 til 55 ára, 56 til 65 ára og 66 ára og eldri. Breytan kyn samanstóð af 

svarmöguleikunum karl (gildi = 1) og kona (gildi = 2). Búseta var greind eftir því 

hvort þátttakendur voru búsettir á höfuðborgarsvæðinu (gildi = 1) eða landsbyggðinni 

(gildi = 2). Könnunarár  voru flokkuð eftir árum og fengu gildi frá 1 til 11, þar sem 

könnunarárið 1989 fékk gildið 1 og könnunarárið 2014 fékk gildið 11. Reynsla af 

líkamsárás var mæld með spurningunni: Varst þú fyrir líkamsárás árið...(ár á undan 

könnunarári)/síðastliðnum 12 mánuðum og voru svarmöguleikarnir já (gildi = 1) eða 

nei (gildi = 2). 3  Spurt var eins um reynslu af þjófnaði/innbroti og voru 

svarmöguleikarnir þeir sömu.4 Þessar tvær breytur sem mældu reynslu af afbrotum 

voru kóðaðar með þeim hætti að þeir sem svöruðu játandi höfðu einungis reynslu af 

öðru hvoru brotinu. Með þessu var verið að útiloka að í greiningunni væru 

einstaklingar sem hefðu bæði reynslu af líkamsárásum og þjófnuðum. Þar sem meta 

átti áhrif reynslu þátttakenda af öðru hvoru brotinu voru slíkir einstaklingar útilokaðir 

úr greiningunni.  

                                                           
2  1989 til 2002 = Hversu örugga(n) eða óörugga(n) telur þú þig vera eina(n) á gangi að næturlagi í 

þínu byggðarlagi? 
2005 til 2014 = Hversu örugga(n) eða óörugga(n) finnst þér þú vera þegar þú gengur ein(n) í þínu 
hverfi/byggðarlagi þegar myrkur er skollið á? 

3  Til þess að greina þessa spurningu voru notuð gögn úr rannsóknum sem gerðar voru árið 1997, 
2002, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 og 2014. Spurningin breyttist lítillega milli ára en 
svarmöguleikarnir héldust eins. Árið 1997 var spurt: Hefur þú orðið fyrir líkamsárás? Árið 2002 
var spurt: Hefur þú orðið fyrir líkamsárás á síðastliðnum 12 mánuðum? Á árunum 2008 til 2014 
var spurt: Varst þú fyrir einhverju af eftirtöldum brotum árið....(árið á undan könnunarári) og 
var ,,ofbeldisbrot” einn valmöguleiki.  

4  Til þess að greina þessa spurningu voru notuð gögn úr öllum rannsóknum að undanskildum þeim 
sem gerðar voru 1989 og 2005. Mismunandi var á milli ára hvort spurt var um þjófnað eða 
innbrot eða einungis þjófnað. Árið 1994 var spurt þjófnaði/innbroti. 1997 og 2002 var spurt  
þjófnaði. 2008, 2009, 2010, 2012 var spurt innbrot/þjófnaði. Árið 2013 og 2014 var spurt um 
þjófnaði.  
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Niðurstöður 

Þróun ótta frá 1989 til 2014 

Þróun öryggistilfinningar Íslendinga í sínu hverfi eða byggðarlagi sést á mynd 1.   

 

Marktækur munur á tímabilinu 1989 til 2014 p < 0,001.  
Marktækur munur á tímabilinu 1989 til 2005 p < 0,001.  
Ómarktækur munur á tímabilinu 2008 til 2014.  

Mynd 1. Hlutfall þátttakenda sem telja sig örugga eða óörugga einir á gangi í sínu 

hverfi eða byggðarlagi eftir að myrkur er skollið á. Greint eftir könnunarárum.  

 

Á mynd 1 sést að yfir allt tímabilið taldi mikill meirihluti landsmanna sig vera örugga 

einir á gangi í sínu hverfi eða byggðarlagi þegar myrkur er skollið á. Þá er marktækur 

munur á hlutfalli þeirra sem telja sig örugga og óörugga á þessu 25 ára tímabili. Á 

myndinni sést að mikil breyting var á hlutfalli þeirra sem töldu sig óörugga frá árinu 

1989 til ársins 2005 og var sá munur marktækur. Á árunum 1989 til 1997 var hlutfall 

þeirra sem telja sig óörugga eina á gangi í sínu hverfi eða byggðarlagi eftir myrkur hvað 

hæst eða um 25,6 til 27% landsmanna. Tímabilið frá 1997 til 2002 virðist vera nokkurs 

konar vendipunktur í þessar þróun þar sem hlutfall þeirra sem taldi sig óörugga 

minnkaði umtalsvert. Á árinu 2005 náði hlutfall þeirra sem telja sig örugga í eigin 

hverfi eða byggðarlagi hámarki sínu og töldu þá 94% landsmanna sig vera örugga. Frá 

2005 til 2008 átti sér stað lítilsháttar aukning á hlutfalli þeirra sem töldu sig óörugga en 

eftir 2008 virðist þróunin vera nokkuð stöðug fram til ársins 2014 og er munur þar á 

milli ómarktækur. Yfir heildartímabilið eru tengsl milli þeirra sem telja sig óörugga við 

könnunarár neikvæð og ekki mjög sterk eða -0,141.  

Tengsl aldurs og ótta við afbrot 

Tengsl á mill aldurs og þeirra sem telja sig vera frekar eða mjög óörugga eina á gangi í 

sínu hverfi eða byggðarlagi eftir að myrkur er skollið á sjást á mynd 2. Á myndinni er 

hlutfall greint eftir kyni.  
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* Marktækur munur milli gilda p < 0,05.  
Marktækur munur innan heildar (bæði kyn), karla og kvenna p < 0,001.  

Mynd 2. Hlutfall þeirra sem telja sig frekar eða mjög óörugga ein á gangi í sínu 

hverfi eða byggðarlagi eftir að myrkur er skollið á. Greint eftir aldri og kyni.  

 

Ef skoðað er heildarhlutfall þeirra sem telja sig vera óörugga á mynd 2 sést að 

samband milli aldurs og ótta var eilítið sveiglínulaga. Marktækur munur á milli aldurs 

og hlutfalls þeirra sem telja sig óörugga, bæði þegar heildin er skoðuð og kynin. Til 

þess að gera túlkun myndarinnar skýrari sjást gildi á ákveðnum aldurspunktum fyrir 

heild og bæði kynin. Í öllum tilvikum er hlutfall óöruggra meira hjá þeim sem voru 18 

ára heldur en hjá þeim sem voru 32 ára. Þegar hlutfall óöruggra var skoðað fyrir þá 

sem voru 51 árs fór það hækkandi. Að sama skapi var hlutfall óöruggra mest í öllum 

tilvikum hjá þeim sem voru 73 ára. Ef skoðaðar eru niðurstöður eftir kyni sést að 

karlar telja sig almennt vera öruggari á gangi einir í sínu hverfi eða byggðarlagi eftir að 

myrkur er skollið á samanborið við konur. Samband milli aldurs og ótta hjá konum er 

mun sveiglínulagaðra heldur en hjá körlum. Þetta stafar meðal annars af því að í 

kringum 37 til 45 ára aldurinn hjá körlum eykst ótti meira en hjá konum og verður 

sambandið því ekki eins sveiglínulaga. Athygli vakti að hlutfall óöruggra jókst meira 

eftir 50 ára aldurinn hjá konum heldur en körlum.  

Áhrif reynslu af ólíkum afbrotum á ótta eftir aldri 

Tengsl á milli þeirra sem telja sig frekar eða mjög óörugga eina á gangi í sínu hverfi 

eða byggðarlagi eftir myrkur og hvort viðkomandi hafi reynslu eða enga reynslu af 

líkamsárásum eða þjófnuðum sjást á mynd 3. Á myndinni er hlutfall greint eftir 

aldurshópum.  

 



8 
 

 
*Marktækur munur miðað við p < 0,05.  
**Marktækur munur miðað við  p < 0,001. 

Mynd 3. Hlutfall þeirra sem telja sig frekar eða mjög óörugga ein ferli eftir í sínu 

hverfi/byggðarlagi eftir að myrkur er skollið á. Greint eftir aldurshópum og hvort 

viðkomandi hafi reynslu eða enga reynslu af líkamsárásum eða þjófnuðum. 

 

Á mynd 3 sést að marktækur munur er á milli hlutfalls þeirra sem töldu sig óörugga og 

höfðu reynslu af líkamsárásum eftir aldurshópum. Marktækur munur var einnig á milli 

hlutfalls þeirra sem töldu sig óörugga og höfðu reynslu af þjófnuðum eftir 

aldurshópum. Þá var einnig marktækur munur á milli þeirra sem töldu sig óörugga og 

höfðu enga reynslu af hvorki líkamsárásum né þjófnuðum eftir aldurshópum. Ekki var 

marktækur munur á þeim sem voru á aldrinum 18 til 25 ára og hvort reynsla væri til 

staðar á líkamsárásum, þjófnuðum eða engin reynsla af hvoru. Að sama skapi var 

munur ekki marktækur á þeim sem töldu sig óörugga á aldrinum 26 til 35 ára og hvort 

reynsla væri til staðar á líkamsárásum, þjófnuðum eða engin reynsla af hvoru. Munur 

var hins vegar marktækur á milli þeirra sem töldu sig óörugga á aldrinum 36 til 45 ára, 

46 til 55 ára og 56 til 65 ára og hvort reynsla væri til staðar á líkamsárásum, þjófnuðum 

eða engin reynsla af hvoru. Hlutfall þeirra sem töldu sig óörugga var hæst meðal þeirra 

sem voru á aldrinum 56 til 65 ára og höfðu reynslu af líkamsárásum en engum 

þjófnuðum eða 34,4%.  

Áhrif aldurs á ótta við afbrot.  

Til þess að meta áhrif aldurs þegar stjórnað var fyrir öðrum breytum rannsóknarinnar 

var framkvæmd lógísk (logistic) aðhvarfsgreining. Ákveðið var að skoða tvær jöfnur og 

eru niðurstöður þeirra í töflu 2.   
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Tafla 2. Niðurstöður lógískrar aðhvarfsgreiningar 

 Jafna 1. Jafna 2. 

 Hallastuðull Áhættuhlutfall 

(OR) 

Hallastuðull Áhættuhlutfall 

(OR) 
Skurðpunktur -2,515 0,081*** -1,575 0,207*** 

Kyn (Karlar)*      

 Konur 1,377 3,964*** 1,452 4,271*** 

Aldur 0,017 1,017*** - - 

Aldursbil (18-25 ára)*      

 26 – 35 ára - - -0,158 0,854 

 36 – 45 ára - - 0,03 1,030 

 46 – 55 ára - - 0,150 1,162 

 56 – 65 ára - - 0,526 1,692*** 

 66 ára og eldri - - 0,950 2,587*** 

Búseta 

(Höfuðborgarsvæðið)

* 

     

 Landsbyggð -0,939 0,391*** -1,044 0,352*** 

Könnunarár (1989)*      

 1994 - - -0,145 0,865 

 1997 - - -0,296 0,744** 

 2002 - - -0,902 0,406*** 

 2005 - - -2,082 0,125*** 

 2008 - - -1,714 0,180*** 

 2009 - - -1,761 0,172*** 

 2010 - - -1,905 0,149*** 

 2012 - - -1,588 0,204*** 

 2013 - - -1,596 0,203*** 

 2014 - - -1,775 0,169*** 

Reynsla af afbrotum 

(hvorki reynsla af 

líkamsárásum né 

þjófnaði)* 

     

 Reynsla af 

líkamsárás en 

ekki þjófnaði 

1,059 2,883*** 0,974 2,649*** 

 Reynsla af 

þjófnaði en ekki 

líkamsárás 

0,414 1,513*** 0,502 1,653*** 

*Viðmiðunarhópar. 
**Marktækur munur miðað við p < 0,05. 
***Marktækur munur miðað við p < 0,001.  
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Í jöfnu 1 voru skoðuð áhrif kyns, aldurs, búsetu og reynslu af annað hvort 

líkamsárásum eða þjófnuðum á líkur þess að telja sig vera frekar eða mjög óörugg(ur) 

ein(n) á gangi í sínu hverfi eða byggðarlagi eftir myrkur. Þegar jafna 1 er skoðuð sést 

að allar breytur höfðu marktæk áhrif einar og sér á líkur þess að telja sig óörugga(n) ef 

stjórnað er fyrir áhrifum annarra breyta í jöfnunni. Konur voru tæplega fjórum sinnum 

líklegri en karlar til þess að telja sig óöruggar þegar stjórnað var fyrir áhrifum annarra 

breyta í jöfunni. Með hverju ári sem einstaklingur eldist jukust líkurnar á því að hún 

eða hann taldi sig óörugga/n um 2% þegar stjórnað var fyrir áhrifum annarra breyta í 

jöfnunni. Þeir sem voru búsettir á landsbyggðinni voru 60,9% ólíklegri til þess að telja 

sig vera óörugga heldur en þeir sem búsettir voru á höfuðborgarsvæðinu þegar 

stjórnað var fyrir áhrifum annarra breyta í jöfnunni. Þeir sem höfðu reynslu af 

líkamsárás voru næstum því þrisvar sinnum líklegri til þess að telja sig frekar eða mjög 

óörugga heldur en þeir sem höfðu enga reynslu af hvorki líkamsárásum né þjófnaði 

þegar stjórnað var fyrir áhrifum annarra breyta. Þá voru þeir sem höfðu reynslu af 

þjófnaði 41% líklegri til þess að telja sig óörugga samanborið við þá sem höfðu enga 

reynslu af hvorki þjófnuðum né líkamsárásum þegar stjórnað var fyrir áhrifum annarra 

breyta.  

Í jöfnu 2 eru skoðuð áhrif kyns, aldurs í formi aldurshópa, búsetu, könnunarára og 

reynslu af annað hvort líkamsárás eða þjófnaði á líkur þess að telja sig vera frekar eða 

mjög óörugg(ur) ein(n) á gangi í sínu hverfi eða byggðarlagi eftir myrkur. Tilgangur 

með því að setja þessa jöfnu upp var að skoða mun á líkum aldurshópa þegar stjórnað 

væri fyrir áhrifum könnunarára og annarra lýðfræðilegra þátta. Ekki var marktækur 

munur á líkum þess að telja sig óörugga(n) á milli aldurshópanna 26 til 35 ára, 36 til 45 

ára eða 46 til 55 ára þegar miðað er við líkur aldurshópsins 18 til 25 ára og stjórnað var 

fyrir áhrifum annarra breyta í jöfnunni. Marktækur munur er á líkum milli þeirra sem 

voru 56 til 65 ára eða 66 ára og eldri og þeirra sem voru 18 til 25 ára. Þeir sem voru á 

aldursbilinu 56 til 65 ára voru 53% líklegri til þess að telja sig óörugga en þeir sem 

voru á aldursbilinu 18 til 25 ára þegar stjórnað var fyrir áhrifum annarra breyta. Þeir 

sem voru á aldursbilinu 66 ára og eldri voru tæplega þrisvar sinnum líklegri til þess að 

telja sig óörugga en þeir sem voru á aldursbilinu 18 til 25 ára þegar stjórnað var fyrir 

áhrifum annarra breyta.  

Marktækur munur er á líkum þess að telja sig óörugga(n) á milli 1989 og annarra 

könnunarára að undanskildnu árinu 1994 þegar stjórnað var fyrir áhrifum annarra 

breyta. Líkur á því að þátttakendur töldu sig óörugga minnkuðu stigbundið til ársins 

2005. Á því könnunarári voru þátttakendur þá 87,5% ólíklegri til þess að telja sig 

óörugga samanborið við þátttakendur árið 1989 og stjórnað var fyrir öðrum breytum. 

Á könnunarárum eftir 2005 héldust líkindi nokkuð stöðug og voru þátttakendur á 

þessum árum á bilinu 79,6 til 83,1% ólíklegri til þess að telja sig óörugga þegar 

stjórnað var fyrir öðrum könnunarárum og breytum í jöfnunni.   

Breyturnar kyn, búseta og reynsla af líkamsárásum eða þjófnuðum höfðu marktæk 

áhrif einar og sér á líkur þess að telja sig óörugga(n) þegar stjórnað var fyrir áhrifum 

annarra breyta í jöfnunni. Konur voru þá rúmlega fjórum sinnum líklegri til þess að 

telja sig óöruggari heldur en karlar. Þeir sem búsettir voru á landsbyggðinni voru 64,8 

ólíklegri til þess að telja sig óöruggari heldur en þeir á höfuðborgarsvæðinu. Þeir sem 

hafa reynslu af líkamsárásum en engum þjófnuðum tæplega þrisvar sinnum líklegri til 

þess að telja sig óörugga miðað við þá sem hafa reynslu af hvorugu. Þeir sem höfðu 

reynslu af þjófnuðum en engum líkamsárásum vou tæplega tvisvar sinnum líklegri til 

þess að telja sig óörugga miðað við þá sem hafa reynslu af hvorugu. Öll þessi áhrif á 

líkindi komu fram þegar stjórnað var fyrir áhrifum annarra breyta í hvert sinn.  
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Samantekt og umræða 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að leggja mat á það hvort aldur skipti 

raunverulega máli þegar ótti við afbrot er skoðaður. Var þetta metið út frá tveimur 

sjónarhornum; áhrif aldurs voru skoðuð ein og sér og svo í tengslum við aðra þætti 

eins og kyn. Þá var einnig lagt mat á hvort aldurstengd reynsla af ólíkum brotum hefði 

áhrif á ótta við afbrot. Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar er hægt að svara 

meginspurningu rannsóknarinnar játandi: Aldur skiptir máli, hvort sem hann sé 

skoðaður einn og sér sem áhrifavaldur á ótta eða í tengslum við aðra þætti eins og kyn 

eða reynslu af ólíkum afbrotum. Þróun ótta Íslendinga við afbrot var einnig skoðuð á 

þessu 25 ára tímabili. Niðurstöður sýna að hlutfall þeirra sem töldu sig vera óörugga 

einir á gangi í eigin hverfi eða byggðarlagi fór minnkandi frá árinu 1989 til ársins 2005 

en hélst nokkuð stöðugt frá árinu 2008 til ársins 2014.  

Áhrif aldurs á öryggistilfinningu voru með þeim hætti að þeir sem voru yngstir 

töldu sig óöruggari en þeir sem voru á miðjum aldri og töldu þeir sem elstir voru sig 

vera óöruggasta samanborið við aðra. Þetta er í nokkru samræmi við erlendar 

rannsóknir sem bent hafa til þess að samband milli aldurs og ótta við afbrot sé með 

þessum hætti (May, 2001; Pain, 2000). Vert er að taka fram að þó yngri þátttakendur 

hafi verið óöruggari en þeir sem voru á miðjum aldri var töluverður munur á 

öryggistilfinningu þeirra sem elstir voru og þeirra sem voru yngstir. Þá var þetta 

samband einnig til staðar þegar niðurstöður voru skoðaðar eftir kyni, þó konur hafi 

almennt talið sig óöruggari heldur en karlar. Þetta eru áhugaverðar niðurstöður og 

hrekja að að vissu leyti burtu gömlu mýtuna um að samband milli aldurs og ótta við 

afbrot sé með þeim hætti að ótti við afbrot sé í lágmarki á yngri árum og fari svo 

stighækkandi með auknum aldri. Það er ekki nýtt innan fræðaheimsins að þeir sem 

elstir eru í samfélaginu séu hvað óöruggastir samanborið við aðra aldurshópa. Hægt er 

að nota fear-victim paradox til þess að skýra þessar niðurstöður upp að vissu marki. Þeir 

sem elstir eru upplifa hugsanlega ákveðið varnarleysi gegn því að vera þolendur 

afbrota og telja sig jafnvel ekki nógu vel í stakk búna til þess að takast á við 

afleiðingarnar eins og aðrir. Það sem er áhugaverðast í tengslum við þessar 

niðurstöður er óöryggi þeirra sem yngstir voru. Rannsóknir hafa bent á að 

einstaklingar á þessum aldri séu í meiri áhættu heldur en þeir sem elstir eru til þess að 

verða fyrir margs konar afbrotum (Pain, 2001) og á þessi þversögn því ekki við um 

þennan aldurshóp. Mögulega er þessi aldurshópur upplýstur um þessa áhættu og er 

hlutfall óöruggra því meira en þeirra sem eru á miðjum aldri. Þetta þyrfti að rannsaka 

nánar til þess að hægt væri að meta þessar skýringar til fulls og eru þær á þessu stigi 

einungis ályktanir.  

Aldur skipti miklu máli þegar skoðuð var reynsla á ólíkum afbrotum. Svo virtist 

sem áhrif reynslu af afbrotum séu lítil sem engin meðal einstaklinga á aldrinum 18 til 

35 ára, hvort sem um sé að ræða líkamsárásir eða þjófnaði/innbrot. Hins vegar hafði 

reynsla af þessum afbrotum töluverð áhrif á þá sem voru 36 ára og eldri.  Mest voru 

áhrifin þegar reynsla af líkamsárásum var skoðuð og hafði sú reynsla tiltölulega mest 

áhrif á elstu aldurshópana hlutfallslega séð. Þessar niðurstöður eru ekki í samræmi við 

niðurstöður fyrri íslenskra rannsókna sem skoðað hafa áhrif reynslu af afbrotum á 

öryggistilfinningu (sjá t.d. Jónas Orri Jónasson og Helgi Gunnlaugsson, 2012). 

Líkamsárásir teljast almennt til mun alvarlegri brota heldur en þjófnaðir og koma 

þessar niðurstöður ekki mikið á óvart út frá því sjónarhorni. Það er hins vegar 

áhugavert að reynsla af þessum brotum hafi einungis áhrif á öryggistilfinningu 

einstaklinga eldri en 36 ára. Hvers vegna þessi áhrif koma fram eins og raun ber vitni 

er erfitt að túlka á einn hátt án þess að skoða það nánar með frekari rannsóknum. Það 

má færa rök fyrir því að eldri einstaklingar eigi erfiðara með að vinna úr reynslu af 
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þessum afbrotum heldur en þeir sem yngri eru. Þessir einstaklingar upplifa sig þá 

jafnvel óöruggari heldur en aðrir og mögulega varnarlausari.  

Líkt og í flestum rannsóknum er þarft að nefna nokkur atriði sem gætu talist til 

ákveðinna takmarka í þessari rannsókn. Það gagnasafn sem unnið var með hér var 

samsett af ellefu gagnasöfnum úr rannsóknum frá árinu 1989 til ársins 2014. Þó 

merking spurninga á milli rannsókna hafi haldist stöðug eru alltaf einhverjar líkur á því 

að einhver áhrif gæti komið vegna mismunandi fyrirlagna rannsóknanna milli ára. Vert 

er þó að taka fram að ekki eru miklar líkur á slíku þar sem fagaðilar sáu um 

framkvæmd rannsóknanna í hvert skipti og þegar munur á milli niðurstaðna var hvað 

mestur var notast við sömu rannsóknaraðferð milli ára. Annar fyrirvari sem vert er að 

nefna er að möguleiki er á að sami þátttakandi hafi tekið þátt í könnunum á milli ára. 

Þar sem um er að ræða svo langt tímabil og mismunandi aðila sem sáu um 

framkvæmd rannsóknanna er þessi möguleiki alltaf til staðar. Slíkt reynist þó nær 

ómögulegt að meta og er ekki líklegt að hafa teljandi áhrif á niðurstöður í svo stórum 

gagnasöfnum.  
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