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Útdráttur 
Í gegnum tíðina hafa rannsóknir sem beinast að því að skoða mun á gerendum 

heimilisofbeldis og gerendum ofbeldis utan heimilis, verið framkvæmdar í sitt 

hvoru lagi því fræðimenn héldu því fram að þetta væri sitt hvor hluturinn. Á síðari 

árum hafa rannsóknir sem miða að því að skoða hvort að gerendur 

heimilisofbeldis og ofbeldis utan heimilis séu á einhvern hátt líkir, aukist. 

Niðustöður rannsókna ber ekki saman um það hversu hátt hlutfall gerenda 

heimilisofbeldis beiti einnig ofbeldi utan heimilis. Raunin virðist vera sú að þeir 

eru líkir að vissu leiti en ólíkir að öðru. Kenningar gefa meðal annars þá skýringu 

að ef einstaklingur lærir ofbeldi og hvernig á að nota það sé hægt að yfirfæra þá 

kunnáttu á mismunandi einstaklinga og mismunandi aðstæður. Niðurstöður 

rannsókna síðari ára benda til þess að fremur stór hluti gerenda heimilisofbeldis 

beita einnig ofbeldi utan heimilis, nógu stór hluti til þess að hlutfallið sé ekki talið 

koma vegan tilviljunar. 
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Inngangur 

Í öllum samfélögum eru til skilgreiningar og reglur um það hvaða hegðun og 

viðhorf séu í lagi og hver séu það ekki. Ef fólk fer ekki eftir þessum reglum hefur 

það einhverjar afleiðingar í för með sér, misjafnar eftir því hvaða reglur eru 

brotnar og hve alvarlegum augum er litið á það brot. Fólkið innan samfélagins 

setur reglurnar en það er einnig það sem brýtur þær. Í gegnum tíðina hafa 

fræðimenn sett fram margar kenningar til þess að reyna að útskýra hegðun 

einstaklinga og öðlast skilning á henni og með því finna mynstur á hegðuninni. 

Reynt er að greina frávikshegðun eða hegðun sem brýtur í bága við reglurnar 

(afbrot) frá hegðun sem er samþykkt innan samfélagsins (Goode, 2011). Afbrot 

eru þó eitthvað sem er ekki einungis skilgreint af einstaklingum samfélagsins sem 

bönnuð heldur eru þau skilgreind lögum samkvæmt sem hegðun eða gjörðir sem 

mega hvorki né eiga að eiga sér stað og hafa afleiðingar í för með sér. Afbrot hafa 

verið skilgreind á tvo vegu, annars vegar sem eitthvað sem að sé bannað en hins 

vegar hegðun og gjörðir sem eru illar (evil), afleiðingar þeirra fara eftir því 

hvorum flokknum þær tilheyra (Beirne og Messerschmidt, 1995).  

 Ofbeldisbrot hafa lengi verið rannsökuð í sitthvoru lagi, þau hafa verið 

skilgreind sem heimilisofbeldi annars vegar, en hins vegar ofbeldi utan heimilis. 

Þrátt fyrir að margt bendi til að tenging sé á milli gerenda beggja flokka, halda 

margir áfram að líta á ofbeldisbrot á þennan aðskilda hátt. Rannsóknir á því hvað 

gerendur heimilisofbeldis og gerendur ofbeldis utan heimilis eigi sameiginlegt 

gætu því hugsanlega verið komnar lengra. Eru þetta ef til vill sömu 

einstaklingarnir í báðum ofbeldisflokkum? Rannsóknum sem ekki gera 

greinarmun á ofbeldisflokkum hefur þó farið fjölgandi á síðustu árum og 

áratugum. Sumir fræðimenn eins og Gelles og Straus vilja þó meina að 

heimilisofbeldi þurfi sína eigin kenningu, en aðrir telja að gerendur 

heimilisofbeldis brjóti einnig af sér utan heimilis, hvort sem ofbeldi sé beitt eða 

ekki. Meðal þeirra eru Farrington (1991) og Gottfredson og Hirschi (1990). Á 

sínum tíma var þó almennt talið alvarlegra að ýta, slá eða meiða einstakling sem 

viðkomandi þekkti ekki heldur en að nota ofbeldi gegn fjölskyldumeðlimum 

(Piquero, Brame, Fagan og Moffitt, 2005; Hotaling, Straus og Lincoln, 1989; 

Goode, 2011). 
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Margar kenningar hafa verið settar fram til þess að skýra og öðlast skilning 

á hegðun okkar. Afbrot og ofbeldisfull hegðun eru þar engin undantekning. Meðal 

þessara kenninga eru kenningin um félagsnám (e.social learning theory) sem 

Sutherland og Bandura gerðu fræga, hvor á sínum tímanum (Akers, 2012; Goode, 

2011). Önnur kenning um hugsanlegan orsakavald á afbrota- og ofbeldishegðun 

einstaklinga er kenningin um félagslegt taumhald (e. social control) sem Travis 

Hirschi setti fram. Seinna setti hann fram kenningu um sjálfsstjórn (e. self control) 

ásamt Michael R. Gottfredson (Gottfredson og Hirschi, 1994; Moffitt og Magdol, 

1998). Árásarhneigð er einnig hægt að útskýra með augum félagssálfræðinnar 

(Crisp og Turner, 2010) sem og með líffræðilegum skýringum, en upphafsmaður 

þeirra var Cesare Lombroso (Rafter, 2008; Williams og McShane, 1998). 

Höfundum kemur ekki alltaf saman um hvað tilheyri hverri kenningu fyrir 

sig og lýsa þeim á mismunandi hátt (Beirne og Messerschmidt, 1995). 

Félagsnámskenning Sutherlands byggist á því að afbrotahegðun sé lærð í beinum 

samskiptum við fólk sem við þekkjum vel og umgöngumst reglulega (Goode, 

2011; Beirne og Messerschmidt, 1995). Félagslegt taumhald er aftur á móti 

skilgreint sem leiðir og reglur stofnana samfélagsins og hópa innan þess til þess 

að halda öllu í röð og reglu. Því meiri tengsl við samfélagið því minni eru líkurnar 

á því að einstaklingur brjóti af sér. Þessi tengsl geta verið menntun, vinna, 

fjölskylda o.fl. (Goode, 2008; Goode, 2011; Beirne og Messerschmidt, 1995). 

Kenningin um sjálfstjórn segir að við lærum sjálfsstjórn af foreldrum okkar. En 

sjálfsstjórn heldur aftur af okkur og minnkar líkurnar á að við freistumst til að 

brjóta af okkur (Goode, 2011; Hirschi, 2011). Samkvæmt félagssálfræði eru 

margar skýringar gefnar á því að við hegðum okkur á ofbeldisfullan hátt. Þar á 

meðal er innibyrgð reiði okkar sem við tökum svo út á öðrum einstaklingum. 

Önnur skýring er að ákveðnar aðstæður valdi reiði sem leiði til ofbeldishegðunar 

(Crisp og Turner, 2010). En líffræðilega kenningin um að einstaklingar verði 

ofbeldisfullir og brjóti af sér er sú að ákveðin gen í taugaboðum til heilans hafi 

þau áhrif að sumir eru líklegri til þess að brjóta af sér en aðrir (Morley og Hall, 

2003).  

Kenningarnar skýra allar hvers vegna einstaklingar brjóta af sér. Í þessari 

ritgerð verður fjallað um hvað geti valdið því að sumir beita ofbeldi og brjóta af 

sér en aðrir ekki og hvernig kenningarnar útskýra það. Hafa þeir sem beita ofbeldi 
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allir sömu ástæðu og sama bakgrunn eða getur verið fleiri en ein skýring á því 

eftir einstaklingum? 

Rannsóknarspurningar eru: Hvaða skýringar gefa kenningar á því að 

einstaklingar verða ofbeldisfullir?Á hvaða hátt eru gerendur heimilisofbeldis og 

gerendur ofbeldis utan heimilis líkir, og á hvaða hátt eru þeir ólíkir? Beita sömu 

einstaklingarnir heimilisofbeldi og ofbeldi utan heimilis?   

Í hluta eitt er inngangur, hluti tvö fer yfir hugtök og útskýringar, hluti þrjú 

fer í kenningarnar, hluti fjögur fer yfir gerendur heimilisofbeldis og ofbeldis utan 

heimilis og að lokum í hluta fimm eru niðurstöður dregnar saman.  

Hugtök og útskýringar 

Heimilisofbeldi er ofbeldi sem á sér stað milli maka, fyrrverandi maka, 

sambúðarfólks og/eða fjölskyldumeðlima. Heimilisofbeldi er ekki alltaf skilgreint 

á sama hátt, en þess vegna er erfitt að rannsaka og bera saman upplýsingar um 

það. Flestir skilgreina heimilisofbeldi sem ofbeldi, en hegðun svo sem áreiti, 

hótanir og þvinganir gagnvart öðrum einstaklingi innan fjölskyldunnar er einnig 

talið vera heimilisofbeldi. Ofbeldið getur verið líkamlegt, andlegt og kynferðislegt 

(Guðbjörg S. Bergsdóttir og Rannveig Þórisdóttir, 2010). Andlegt ofbeldi er 

ofbeldi sem felur í sér einhvers konar niðurlægjandi hegðun gagnvart öðrum 

einstaklingi og markmið geranda er að ná stjórn á þolanda, ná valdi yfir honum. 

Kynferðislegt ofbeldi er snerting á kynfærum eða innsetning (penetration) þar 

sem notað er kynfæri, hendi, fingur eða aðrir hlutir, eða snerting munns við 

kynfæri. Það er einnig talið vera kynferðislegt ofbeldi þegar engin snerting á sér 

stað en þolanda er sýnt klám án hans vilja. Kynferðislegt ofbeldi á sér stað þegar 

þolandi gefur ekki leyfi til snertingar eða kynmaka, eða þegar þolandi getur ekki 

neitað snertingu eða kynmökum sökum hótana eða vegna veikinda af einhverju 

tagi. Margar skilgreiningar á heimilisofbeldi benda einnig til þess að 

heimilisofbeldi sé ákveðið ferli kúgunar en ekki atburður sem gerist aðeins einu 

sinni (Guðbjörg S. Bergsdóttir og Rannveig Þórisdóttir, 2010, Basile og Saltzman, 

2002) 

 Samkvæmt WHO (World Health Organization) er ofbeldi skilgreint sem 

vísvitandi notkun líkamlegs afls og/eða hótun á því gagnvart sjálfum sér, öðrum 
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einstaklingi eða hóp. Notkun þessa líkamlega afls er líkleg til þess að valda skaða 

svo sem áverka, dauða eða sviptingu að einhverju tagi (WHO, 2015).   

 Í gegnum tíðina hefur verið fjallað um það hvað þolendur heimilisofbeldis 

hafi verið tregir til þess að tilkynna ofbeldið. Þessi tregða er talin geta verið af 

mörgum ástæðum svo sem að þolandinn vorkenni gerandanum eða hræðsla við að 

eitthvað verra leiði af því að tilkynna brotið. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á 

að því tengdari og nánari þolandi er geranda því ólíklegra er að þolandinn tilkynni 

ofbeldið. Aftur á móti þegar þolendurnir átta sig á því að þeir eru í raun 

fórnarlömb heimilisofbeldis og gera sér grein fyrir því að það er ekki eðlilegt þá 

virðist það ekki skipta jafn miklu máli hversu náinn þolandi er geranda. Þá fer það 

í raun eftir aðstæðum og félagslegu umhverfi hvort þolandi tilkynni brotið 

(Felson, Messner, Hoskin og Deane, 2002). Á Vesturlöndum hefur átak staðið yfir 

síðan um 1975 til að auka vitneskju um og gegn heimilisofbeldi. Með þessa 

vitneskju í huga hefur tilkynningum á heimilisofbeldi fjölgað. Hugsanlega getur 

það skýrt að eldri heimildir komi ekki heim og saman við niðurstöður rannsókna, 

sem gerðar voru á sambandi gerenda heimilisofbeldis og ofbeldis utan heimilis, 

nokkrum árum síðar. Minna umburðarlyndi er sýnt á Vesturlöndum nútímans 

gagnvart ofbeldi en gert var fyrir nokkrum áratugum síðan (Tonry, Michael, 

2012). 

Félagsnám (e. social learning theory) 

Árið 1939 setti Edwin Sutherland fram kenningu um frávikshegðun eða kenningu 

um ólík félagstengsl (e. differential association). Með henni vildi hann reyna að 

skýra hvers vegna tíðni afbrota var ólík á milli hópa og hvers vegna afbrot 

viðgangist innan ákveðinna hópa en ekki annara. Sutherland vildi einnig reyna að 

finna skýringu á því hvers vegna ákveðnir einstaklingar taka frekar þátt í afbrotum 

og grófari afbrotum en aðrir. Aðalatriði kenningarinnar um ólík félagstengsl er að 

afbrotahegðun í heild sinni sé lærð hegðun. Afbrotahegðun að mati Sutherlands er 

hegðun lærð í beinum samskiptum við aðila sem er okkur náinn, einhvern sem við 

erum í reglulegum samskiptum við (Goode, 2011; Beirne og Messerschmidt, 

1995). Afbrotahegðun, gildi og hefðir eru lærð í beinum samskiptum en ekki 

óbeinum eins og að lesa ofbeldisfulla bók eða horfa á ofbeldisfulla mynd 

samkvæmt félagsnámskenninguni. Þeir hópar sem hafa mest áhrif á þig og þína 
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hegðun og viðhorf eru þeir hópar innan samfélagsins sem þú umgengst mest og 

eru nánir þér, svo sem fjölskyldan, vinahópurinn og skólinn. Það sem 

einstaklingur lærir í afbrotum svo sem sérstakar aðferðir, viðhorf og hvað skal 

gera eða ekki gera fer eftir því hvaða viðhorf aðrir í kringum hann hafa til þess að 

styrkja trúna á það að þessi hegðun sé viðeigandi (Beirne og Messerschmidt, 

1995). Samkvæmt kenningu Edwin Sutherland segir Erich Goode (2011) að því 

fyrr sem við umgöngumst eða verðum vitni að endurtekinni afbrotahegðun, því 

líklegra er að við tökum upp það viðhorf sem viðgengst í kringum þá hegðun, auk 

þeirra gilda sem gera afbrotahegðunina aðlaðandi í augum geranda (Goode, 2011). 

 Fræðimaðurinn Albert Bandura fjallaði einnig mikið um félgsnám. Hann 

fjallaði um að samkvæmt kenningunni um félagsnám væri einstaklingur hvorki 

keyrður áfram af innri öflum sem hann hefði ekki stjórn á, né heldur að 

einstaklingar væru tilneyddir af samfélaginu til þess að hegða sér á ákveðin hátt 

(Bandura, 1971). Bandura meinti einfaldlega að hegðun annara hefur áhrif á okkur 

og hvernig við hegðum okkur. Dæmi um það er þegar einhver klappar á 

leiksýningu þá klappar þú líka. Annað dæmi er þegar einhver hárgreiðsla kemst í 

týsku þá eru líkur á því að þú tileinkir þér hana líka o.s.fv. Hegðun annara hefur 

áhrif á það sem við gerum, þeir setja okkur fordæmi sem við fylgjum eftir. 

Bandura segir að hegðun sem við höfum til fyrirmyndar hafi sérstaklega áhrif á 

árásargjarna hegðun (Beirne og Messerschmidt, 1995). Ein þekktasta tilraun sem 

hefur verið gerð á félagsnámi er tilraun Bandura. Hún var sett fram sérstaklega 

með það í huga að rannsaka hvernig árásarhneigð getur smitað út frá sér við að 

barn horfi upp á hegðun fullorðinna einstaklinga. Í þessari tilraun var þáttakendum 

rannsóknarinnar, í þessu tilfelli börnum, skipt upp í hópa. Einn hópurinn horfði 

upp á fullorðin einstakling beita svokallaða „Bobo“ dúkku, sem er stór uppblásin 

dúkka, líkamlegu og andlegu ofbeldi á frekar nýstárlegan hátt. Annar barnahópur 

fylgdist með fullorðnum einstaklingi nota mjög þvingandi og kúgandi hegðun 

gagnvart dúkkunni. Þriðji barnahópurinn sem var viðmiðunarhópur horfði ekki 

upp á neitt því líkt. Í barnahópunum sem horfðu uppá ofbeldið fékk helmingur 

hópsins fyrirmynd af sama kyni en hinn helmingurinn fyrirmynd af hinu kyninu. 

Svo fengu börnin að fara inn í herbergið þar sem dúkkan var til þess að leika sér 

með hana. Niðurstöður tilraunarinnar voru afgerandi. Í ljós kom að það að verða 

vitni að ofbeldi verður til þess að auka líkur á ofbeldishegðun barna. Niðurstöður 
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voru á þá leið að börnin sem urðu vitni að ofbeldi af einhverju tagi gagnvart 

dúkkunni notuðu mun meira ofbeldi gegn henni heldur en börnin í 

viðmiðunarhópnum. Það kom einnig í ljós að þau börn sem horfðu upp á karl 

beita dúkkuna ofbeldi beittu mun meira ofbeldi en þau sem höfðu kvenkyns 

fyrirmynd (Bandura, 1971). 

 Kenningin um félagsnám (social learning) segir ekki að einstaklingur þurfi 

að hafa umgengist fólk með afbrotahneigð til þess að brjóta af sér. En hún segir 

aftur á móti að einstaklingur er líklegri til þess að líta jákvæðum augum á afbrot 

vegna þess að þau geti veitt honum það sem hann óskar eftir. Hann skilgreinir það 

sem svo að hagstætt sé að brjóta af sér. Í einföldu máli á Sutherland við að 

afleiðingin af afbroti hafi í för með sér meiri hagnað en sú refsing sem er til staðar 

fyrir brotið í augum brotamanns (Goode, 2011; Beirne og Messerschmidt, 1995). 

Öll hegðun er líkleg til þess að halda áfram og aukast ef fólk sér hag í henni og er 

verðlaunað með einhverjum hætti fyrir hana. Einstaklingur lærir að þessi hegðun 

hefur orðið til góðs og skilað árangri og er þar af leiðandi líkleg til þess að verða 

endurtekin. Aftur á móti ef þessi hegðun veldur þér meiri skömm og skaða en 

gróða er líklegra að þú endurtakir hana ekki, hún hættir. Þetta á við um alla 

hegðun, bæði afbrotahegðun sem og annarskonar hegðun (Beirne og 

Messerschmidt, 1995). 

Jaðarmenning ofbeldis (e. subculture of violence) 

Ein útbreiddasta kenningingin sem fjallar um mismun milli ólíkra hópa þegar 

kemur að ofbeldi er kenningin um jaðarmenningu ofbeldis (e. subculture of 

violence) en hún tengist kenningunni um félagsnám á ákveðinn hátt. Samkvæmt 

kenningunni eru sumir hópar samfélagsins ofbeldisfyllri en aðrir því að þeir trúa á 

gildi sem annað hvort styðja við ofbeldishegðun og/eða afbera hana (tolerate), eða 

gera það ekki. Þessi gildi eru talin lærð frá foreldrunum, þannig að á þann veg 

tengist kenningin um jaðarmenningu ofbeldis félagsnámskenningu Sutherland og 

Bandura. Gildin sem einstaklingar læra hafa áhrif á viðhorf og gjörðir þeirra 

þannig að ef gildi einstaklinganna breytast gera viðhorf og gjörðir þeirra það 

einnig, eða svo segir kenningin (Felson, Liska, South og McNulty, 1994; Ball-

Rokeach, 1973; Erlanger, 1974). 
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 Jaðarmenning ofbeldis hefur bæði verið rannsökuð á macro stigi og micro 

stigi. Á macro stigi hefur verið rannsakað hvernig heimilisofbeldi virðist 

algengara á sumum stöðum en öðrum. Samkvæmt kenningunni um jaðarmenningu 

ofbeldis eru viðhorf einstaklinga til ofbeldis að mörgu leyti lærð með því að horfa 

uppá ofbeldi inná heimilinu eða verða fyrir því sjálfur. Þetta minnir um margt á 

félagsnámskenninguna (Felson, Liska, South og McNulty, 1994; Ball-Rokeach, 

1973; Erlanger, 1974). Kenningin hefur einnig verið rannsökuð á micro stigi með 

það í huga að rannsaka sambandið milli gilda, ofbeldishegðunar og félagslegra 

þátta. Í rannsókn Felson og félaga frá árinu 1994 segja þeir að félagslegt taumhald 

geti haft áhrif á gjörðir einstaklinga. Samkvæmt því getur einstaklingur orðið 

ofbeldisfullur þrátt fyrir að hafa ekki trú á gildum sem styðja við eða hvetja til 

ofbeldisfullrar hegðunar. Með öðrum orðum geta viðhorf og gildi hópa til 

ofbeldisfullrar hegðunar haft áhrif á hegðun einstaklinganna sem eru hluti af þeim 

hóp, en ekki bara þau gildi sem einstaklingarnir hafa sjálfir. Þeir eru ef til vill 

hræddir við þær afleiðingar sem koma í kjölfar þess að þeir neita að beita aðra 

ofbeldi, afleiðingin getur verið eitthvað á borð við skömm. Aftur á móti ef 

einstaklingurinn tekur þátt í því sem hópurinn gerir, samþykkir hópurinn hann og 

hann nýtur jafnvel virðingar innan hans. Þrátt fyrir að einstaklingur hafi ekki 

gildismat sem styður við ofbeldi getur hann samt tekið þátt í því. Hvernig 

einstaklingurinn ber sig að og hvernig aðrir hugsa um hann er mjög mikilvægur 

þáttur í kenninguni um félagslegt taumhald, en sú kenning fjallar einnig um 

hugsanlegar skýringar á afbrotahegðun. Kenningin um jaðarmenningu ofbeldis er 

umdeild eins og margar aðrar kenningar. Fólk deilir um það hvort hún hafi áhrif á 

hegðun fólks og geti skýrt hana og ef svo er þá hversu mikið hún geti skýrt af 

hegðun fólks. Þessi kenning tengir saman kenninguna um félagsnám (social 

learning), á þann hátt að gildin séu lærð, og félagslegt taumhald með því að 

hópurinn sem við erum hluti af getur haft áhrif á gjörðir okkar, þrátt fyrir að 

viðhorf okkar breytist kannski ekki. Af þessu er hægt að álykta að gildin sem 

samþykkja ofbeldi og eru lærð hafi einhver áhrif á heimilisofbeldi. Aftur á móti 

hefur sá hluti kenningarinnar sem tengist félagslegu taumhaldi e.t.v. meiri áhrif á 

ofbeldishegðun utan heimilisins (Felson, Liska, South og McNulty, 1994; Ball-

Rokeach, 1973; Erlanger, 1974).   
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Lærð hegðun 

Eins og jaðarmenning ofbeldis er lærð lærum við einnig margt annað. Við lærum, 

án þess að átta okkur á því, hvers konar hegðun er viðeigandi og hvaða hegðun er 

það ekki. Með því að vera hrósað fyrir ákveðna hegðun eða skömmuð fyrir hana 

lærum við hvað er gott og rétt og hvað ekki. Félagsnám segir að á þennan sama 

hátt lærum við aðferðina við heimilisofbeldi og samþættum það viðhorf sem 

viðgengst þar við hegðun okkar og fyrri viðhorf, hvaða aðferðir á að nota og hvað 

skal gera og hvenær. Kenningin segir einnig að líkamlegt, andlegt og 

kynferðislegt ofbeldi séu lærð hegðun. Í flestum tilfellum er hún lærð með því að 

horfa uppá fjölskyldumeðlim verða fyrir ofbeldinu eða þegar barnið eða 

ungmennið er þolandinn í ofbeldinu sjálfu. Póst-módernskur hugsunarháttur 

styður þessa ályktun, hann segir að einstaklingar skynji félagslegan veruleika eftir 

því hvernig þeir skilja og skynja eðlið í fjölskylduni og/eða samfélaginu. Í þeim 

fjölskyldum þar sem ofbeldi er daglegt brauð eða algengt er líklegra að börnin 

skilgreini ofbeldi sem hluta af einhverri venjulegri hegðun. Þau trúa því að hluti af 

gildum samfélagsins og fjölskyldunar sé að ofbeldi sé partur af daglegu lífi og 

þannig eigi það að vera. Aftur á móti er það mjög ólíklegt að börn og ungmenni 

sem koma frá ofbeldisfullum fjölskyldum finnist ofbeldi vera ásættanlegt í öllum 

tilfellum. Flest þessara barna munu skilja það með einhverju móti þegar þau 

fullorðnast að ofbeldi er ekki rétt. Aftur á móti getur það verið að einstaklingar 

sem koma frá ofbeldisfullum fjölskyldum finni frekar réttlætingu fyrir ofbeldinu 

sem þeir nota heldur en aðrir sem hafa ekki lent í því. Í félagsnámi vilja margir 

fræðingar meina að börn og ungmenni læri að leysa ágreining með ofbeldi. 

Kenningin segir að við lærum hvað sé rétt og rangt með því að fylgjast með okkar 

nánustu og samskiptum þeirra á milli. Það getur líka verið, bæði í heimilisofbeldi 

sem og ofbeldi utan heimilis, að einstaklingur sem hefur verið beittur ofbeldi eða 

horft upp á það missi trúna á sanngirni í samfélaginu og beiti ofbeldi til þess að 

forðast að verða fyrir því sjálfur. Einstaklingar sem alast upp við ofbeldi á 

heimilinu verða e.t.v. vitni að stöðugum ágreiningi og valdaójafnvægi innan 

fjölskyldunnar. Þessir einstaklingar sem horfa upp á það verða samkvæmt 

félagsnámskenningunni í stöðurgri leit að valdi í eigin samböndum síðar meir, 

þeir líta á það sem svo að það verði alltaf að vera einhver sigurvegari til staðar og 

ofbeldi sé notað til þess að sýna hvaða einstaklingur sé æðri hinum. Eins undarlegt 
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og það kann að hljóma getur þetta einnig orðið til þess að bæta sjálfstraust 

gerandans. Sem barn verður einstaklingur að ákveða hvort hann tengi frekar við 

geranda eða þolanda og fylgja þeirra fyrirmynd í hegðun, en hræðsla við það að 

vera skaðaður getur verið fráhrindandi sem er í þágu gerandahlutverksins, þ.e. að 

einstaklingum finnist það hlutverk meira aðlaðandi. Þegar einstaklingurinn hefur 

lært af hegðun geranda er komið að því að ákveða hvort að hann fylgi svo þessari 

fyrirmynd seinna meir í eigin samböndum og fjölskyldu eða ekki (Kernsmith, 

Poco, 2006).  

 Fræðimennirnir Holtzworth-Munroe og Stuart voru meðal þeirra 

fræðimanna sem rannsökuðu heimilisofbeldi. Niðurstöður rannsókna þeirra (1994) 

benda til þess að gerendur sem beittu einungis vægu ofbeldi væru ólíklegri til þess 

að hafa orðið fyrir eða orðið vitni að ofbeldi í æsku heldur en þeir gerendur sem 

beittu alvarlegra ofbeldi. Sömu niðurstöður fengust í rannsókn Waltz og félaga frá 

árinu 2000 (Murrell, Christoff og Henning, 2007). 

Ofbeldi hjá hermönnum 

Atvinna fólks getur einnig kennt þeim ákveðna hegðun, einstaklingarnir læra 

hvaða hegðun á við til þess að ganga vel og ná langt. Lengi hefur verið talið að 

innan fjölskyldna einstaklinga í hernum sé hærri tíðni heimilisofbeldis og 

vanrækslu en í öðrum fjölskyldum, um það hefur þó verið deilt. Ástæðan hefur 

m.a. verið talin sú að fólk sem fer í herinn er þjálfað fyrir átök, því er kennt að 

berjast og jafnvel drepa menn. Þar af leiðandi hafa þessir einstaklingar 

tilhneigingu til þess að vera ofbeldisfyllri en aðrir einstaklingar innan 

samfélagsins. Herinn í Bandaríkjunum hefur þó stofnað samtök sem hægt er að 

leita til ef ofbeldi á sér stað og námskeið eru haldin fyrir gerendur ofbeldisins til 

þess að þeir geti vanið sig af hegðun sem þessari, til dæmis Department Of 

Defence (DoD) og Family Advocacy Program (FAP). Það sem er þó oftar talið 

hafa áhrif á ofbeldishegðun er það hvort einstaklingar innan hersins geti höndlað 

allt það stress sem fylgir því að vera í hernum. Meðal þess er að vera frá 

fjölskyldu sinni í lengri tíma, flytja oft o.s.frv. Þetta er talið valda miklu stressi og 

af sumum talin hugsanlegur orsakavaldur þess að hermennirnir beiti fjölskyldur 

sínar ofbeldi (Blanchard, Ralph, 1992).   
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Réttlæting ofbeldis 

Oft á tíðum afsaka eða réttlæta gerendur ofbeldis ofbeldið eða hvers vegna 

þolandin átti það skilið. Með afsökuninni er þolanda kennt um ofbeldið sem hann 

verður fyrir. Ef gerandi beitir ofbeldi á götum úti afsakar hann það með því að 

þolandin hafi átt það skili fyrir að vanvirða (disrespect) geranda ofbeldisins á 

einhvern hátt. Afsakanir fyrir nauðgunum eru einnig þekktar. Þær eru meðal 

annars þær að þolandi geti sjálfum sér um kennt sökum þess hvernig hann var 

klæddur, hegðaði sér, var ein/n á ferð og búin að drekka (Stewart, Schreck og 

Simons, 2006; Deming, Covan, Swan og Billings, 2013). Aftur á móti eru 

afsakanir og ástæður heimilisofbeldis af öðrum toga. Meðal annars að gerandi 

verði argur eða hafi verið reittur til reiði, hann telur að samband hans og þolanda 

sé í hættu, hann notar ofbeldi til þess að fá athygli og þegar heitar umræður fara í 

gang verður viðkomandi ofbeldisfullur. Ofbeldi getur einnig verið notað til þess 

að stjórna, þvinga og ná valdi yfir þolanda. Afsakanir á borð við að þolandi hafi 

logið að geranda, hafi byrjað rifrildið eða að viðkomandi hafi með einhverju móti 

vanvirt geranda eru meðal afsakana. Vegna þessara ástæðna þykir geranda 

ofbeldið réttlætanlegt (Flynn og Graham, 2010). 

Gagnrýni á félagsnám 

Margir fræðimenn hafa komið með sínar útfærslur af kenningu Sutherland og á 

meðan hann lifði hélt hann áfram að þróa kenningu sína um félagsnám til þess að 

svara gagnrýnisröddum á kenningu sína. Í „Svanasöngur félagsnáms“ (Swan Song 

of Differential Association) svaraði hann háværustu gagnrýnisröddunum á 

félagsnámskenningu sína. Hann sagði að á vissan hátt væri kenningin um ólík 

félagstengsl ekki fullnægjandi vegna þess að þó að á einhvern hátt væri það 

skýring á afbrotahegðun væri það ef til vill ekki nægjanleg skýring að hún sé lærð. 

Sutherland sagði að aðrir þættir fyrir utan ólík félagstengsl gætu einning haft mikil 

áhrif eins og það að sjá tækifæri til þess að brjóta af sér
1
 (Akers, 2009 bls 27). 

                                                           
1
 „... differential association is not an adequate theory of crime because, while it is a „necessary“ 

cause of criminal behavior (crime does not occur in the absence of associations), it is not a 

„sufficient“ cause (crime always occurs in the presence of associations). Certain other 

„extraneous“ factors must be brought in to account for when crime does or does not occur in the 

presence of differential association. The first of these is „opportunity“.“ 
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Með því á Sutherland við að fórnarlamb þurfi að vera til staðar, einhver til þess að 

beita ofbeldi, einhver til þess að ræna o.s.fv (Akers, 2009).  

 Kenning Sutherland um félagsnám og ólík félagstengsl hefur verið 

gagnrýnd m.a. fyrir það að þær séu ekki nógu vel þróaðar eða nákvæmar. Kenning 

hans um ólík félagstengsl hefur einnig verið talin óljós og fremur ósannanleg. 

Síðari tilraunir fræðimanna við að sanna að einstaklingar brjóti af sér vegna þess 

að það sé meiri ávinningur af brotinu heldur en ekki hafa einnig gengið misvel. 

Margir benda á að erfitt sé að mæla hvað sé til þess fallið að sjá hvort glæpur eða 

ofbeldi sé hagstætt eða ekki. Kenningin er gagnrýnd fyrir að skýra ekki allt sem 

þarft er að vita. Það hefur einnig verið talið einkennilegt að gera ráð fyrir því að 

öll afbrotahegðun sé lærð, það væri eins og að álykta að öll önnur hegðun sé lærð. 

Raunin er sú að við notum líka ímyndunaraflið til að móta hegðun okkar. Sumt 

gerist bara að sjálfu sér án þess að það sé lært. Fræðimenn eins og Gottfredson og 

Hirschi hafa einnig gagnrýnt það að öll hegðun sé lærð, afbrotahegðun í þeirra 

huga er eitthvað sem er sjálfsagt, eitthvað sem gerist bara án þess að við lærum 

það. En gæti ekki verið hugsanlegt að það sé mismunandi eftir einstaklingum? 

(Goode, 2011; Beirne og Messerschmidt, 1995). 

 Margir fræðimenn hafa fjallað um áhrif félagsnáms á hegðun sem 

einstaklingar tileinka sér, með öðrum orðum að hegðun sé lærð með því að 

fylgjast með og læra af hegðun þeirra sem við umgöngumst mest. Þeir Sutherland 

og Bandura eru einna þekktastir fyrir að hafa fjallað um og gert rannsóknir 

tengdar félagsnámi en einnig hafa menn á borð við Sherman, Waltz, Straus og 

Akers fjallað mikið um það og hvernig og hversu mikið kenningin tengist 

ofbeldishegðun einstaklinga, bæði sem heimilisofbeldi og ofbeldi utan heimilis. 

Þrátt fyrir að flestir séu þeir sammála um að félagsnám hafi áhrif á hegðun 

gerenda svo sem að horfa upp á ofbeldi eða verða fyrir því í æsku geti haft áhrif á 

hegðun þeirra síðar meir á lífsleiðinni eru þeir ekki allir sammála um hversu mikil 

þau áhrif séu.  

Félagslegt taumhald (e. social control theory) 

Hugtakið um félagslegt taumhald var upprunalega sett fram af franska félagsfræð-

ingnum Gabriel Tarde. Upphaflega var félagslegt taumhald útskýrt sem allar 
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stofnanir og leiðir samfélagsins til þess að halda öllu í röð og reglu. Á 4. áratug 

síðustu aldar var hugtakið þrengt til muna og notað til þess að útskýra afbrota-

hegðun. Kenningin er í dag einna helst tengd við fræðimanninn Travis Hirschi. 

Kenningin um félagslegt taumhald reynir ekki að útskýra af hverju einstaklingar 

brjóta af sér heldur snýr hún dæminu við og spyr, af hverju gerir fólk það ekki. 

Kenningin um félagslegt taumhald gefur sér það að glæpir eiga sér stað þegar 

félagsleg bönd milli einstaklings og samfélagsins veikjast eða rofna. Samkvæmt 

kenningunni værum við líklegast öll að brjóta af okkur á einn eða annan hátt, ef 

það væri ekki bannað og ef ekki kæmi til refsing fyrir það. En afhverju brjótum 

við ekki reglurnar sem eru settar og ljúgum, stelum og gerum það sem við getum 

til þess að fá það sem við viljum? (Goode, 2011; Beirne og Messerschmidt, 1995).  

 Kenningin um félagslegt taumhald fjallar um það að einstaklingar sem 

hafa sterk tengsl við eitthvað innan samfélagsins forðast það að brjóta af sér af 

ótta við að þessi tengsl rofnuðu við brotið. Viðkomandi væri líklegur til að missa 

það sem hann metur mikils. Svo dæmi séu tekin gæti starf sem einstaklingur hefur 

gaman af, jafnvel hálaunað, eða góð menntun hindrað hann í að brjóta af sér. 

Annað sem getur skipt miklu máli er fjölskyldan. Ef einstaklingur er giftur eða á 

börn er hann einnig ólíklegri til þess að brjóta af sér, hann óttast að það geti valdið 

erfiðleikum innan fjölskyldunnar eða sundrað henni. Kenningin um félagslegt 

taumhald segir að þeir sem eru vel menntaðir séu ólíklegri til þess að brjóta af sér 

og þeir sem hafa vinnu eru einnig ólíklegri til þess að brjóta af sér en þeir sem eru 

atvinnulausir. Þar með væri það samfélaginu til góðs að sem flestir fengju 

tækifæri til  menntunar og vinnu því að það myndi verka fyrirbyggjandi á afbrot 

og afbrotum fækka. Kenningin segir ekki að við brjótum ekki af okkur þó að við 

eigum fjölskyldu eða höfum vinnu, en hún segir að vegna þessara tengsla séum 

við ólíklegri til þess en einstaklingar sem hafa ekki þessi tengsl. Því meira 

félagslegt taumhald því minni líkur á því að einstaklingur brjóti af sér (Goode, 

2011 og 2008).  

Tengsl við samfélagið 

Hirschi segir að flestir hafi tilhneigingu til þess að hegða sér andfélagslega, aftur á 

móti er einungis líklegt að þessi tilhneiging og hegðunin sjálf komi í ljós þegar 

hinar ýmsu gerðir félagslegs taumhalds slakna. Hversu líklegt sé að fólk bregði til 
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frávikshegðunar eða afbrotahegðunar segir hann að fari allt eftir því hversu mikið 

vanti uppá þá fjóra þætti sem taldir eru mikilvægir einstaklingnum til þess að 

tengjast samfélaginu. Þessir fjórir meginþættir eru „(1) tengsl við foreldra, skóla, 

og jafningja; (2) skuldbinding við hefðbundna röð aðgerða; (3) þátttaka í 

hefðbundinni afþreyingu; og (4) trú á hefðbundin gildi“. Til þess að forðast 

afbrotaferil verða að mati Hirschi að vera til staðar tengsl einstaklings við skóla, 

foreldra, kennara og löghlýðna jafningja. Hann segir einnig að til þess að 

kenningin um félagslegt taumhald virki verði ungmennin að hræðast afleiðingar 

gjörða sinna, einhverskonar skömm sem þeir fá í kjölfar afbrotahegðunar (Beirne 

og Messerschmidt, 1995). Kenningin um félagslegt taumhald segir einnig að fólk 

sem hefur löngun til þess að brjóta af sér forðast að gera það sökum þess að það 

hafi félagsleg tengsl við aðra í samfélaginu. Það vilji fylgja gildum samfélagsins 

auk þess að þau trúa því að rétta leiðin í lífinu sé að forðast afbrot (Allen og 

Jacques, 2013). 

Er ávinningu af því að brjóta af sér eða ekki? 

Fræðimenn eru ekki á sama máli um hvort að handtaka geranda í afbrotum og 

ofbeldismálum hafi hindrandi áhrif eða ekki. Sumir segja að handtökur geti virkað 

fráhrindandi fyrir einhverja hópa samfélagsins en ekki aðra. Með því er átt við að 

þeir hópar sem hafa meiri tengsl við samfélagið og fá meira aðhald séu ólíklegri 

til þess að brjóta af sér en þeir sem að hafa ekki þessi tengsl. Þeir einstaklingar 

sem tengjast samfélaginu vel virðast vera ólíklegri til þess að brjóta af sér vegna 

þess að þeim finnast hugsanlegar afleiðingar gjörða sinna fráhrindandi, t.d. að eiga 

á hættu að missa vinnuna eða tengsl við fjölskylduna. Þegar brotamaður hefur 

engu að tapa er einnig líklegra að hann endurtaki hegðun sína heldur en sá sem 

hefur einhverju að tapa svo sem vinnu eða fjölskyldu. Þeir sem eru atvinnulausir 

eða einhleypir og án fjölskyldu eru þar af leiðandi í meiri hættu að brjóta af sér en 

hinir. Því meira sem þú hefur að missa því ólíklegra er að þú fremjir brot eða 

endurtakir það (Watkins, 2005; Sherman, ?; Felson, Ackerman og Gallagher, 

2005). Bæði lagalegir og félagslegir þættir samfélagsins þurfa að vera til staðar 

hjá einstaklingi til þess að veita honum aðhald (Watkins, 2005). 

Samkvæmt kenningunni um félagslegt taumhald metur einstaklingurinn, 

sem hefur afbrot í huga, kostina og gallana við það og velur sér þá leið sem hann 
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telur henta best til þess að hann verði ánægður með útkomuna. Einstaklingur hefur 

afleiðingarnar í huga þegar hann ákveður hvað skal gera og hvað ekki. Afleiðingar 

geta haft áhrif á tengsl við aðra einstaklinga innan samfélagsins, stofnanir og þá 

skyldu sem honum finnst hann hafa við sjálfan sig og samfélagið um að velja rétta 

leið í lífinu (Cornish og Clarke, 2014). 

Lawrence W. Sherman segir að margar rannsóknir á ofbeldismönnum 

bendi til þess að ofbeldismenn eða konur sem eru atvinnulausar verða 

ofbeldisfyllri eftir handtöku heldur en þeir sem hafa atvinnu. Þetta segir hann að 

sé ein af rótgrónustu staðreyndunum þar sem atvinna er annars vegar. Sumar 

rannsóknir benda samt til þess að það er ekki endilega handtakan sjálf sem gerir 

verknaðinn fráhrindandi fyrir gerandann heldur sá stimpill sem hann fær eftir 

handtökuna fyrir brotið og skömmin sem fylgir honum, að vera stimplaður 

ofbeldismaður (Sherman, 2003).   

Áhrif félagslegs taumhalds á mismunandi brot 

Kenningin um félagslegt taumhald virkar mun betur fyrir suma frávikshegðun 

og/eða afbrotahegðun heldur en aðra. Margir af þeim þáttum sem að félagslegt 

taumhald lítur á sem eðlilega eru hluti af minniháttar frávikum og brotum af því 

að þau eru algengari og þar með oftar tilkynnt heldur en alvarlegri brot svo sem 

ofbeldi, morð eða nauðganir. Þar með hafa minniháttar brot verið rannsökuð 

meira í samhengi við þessa kenningu heldur en þau sem eru stærri og alvarlegri. Í 

þessu tilfelli geta mjög margir innan samfélagsins brotið minni háttar af sér og þar 

með er ef til vill ekki jafn mikill munur á þeim sem brjóta af sér og þeim sem gera 

það ekki. Ef til vill á sér stað eitthvað meira eins og kenning Emile Durkheim um 

tímabundið siðrof fjallar um (e. anomie). Með því á hann við að þegar eitthvað 

gerist óvænt eða skyndilega verður það til þess að einstaklingur þarf með 

einhverju móti að aðlaga sig að nýjum aðstæðum og fara aðrar leiðir en hann gerði 

áður. Dæmi um þetta geta verið breytingar sem fylgja í kjölfar kreppu, dauðsfall 

einhvers sem er þér nákominn eða sambandsslitum (Goode,  2011; Dillon, 2014). 

 Í hvert skipti sem einhver aðili eða stofnun gerir eitthvað til þess að tryggja 

að þú gerir það sem er satt og rétt samkvæmt gildum samfélagsins svo sem að 

setja ákveðnar reglur, eða umbuna fyrir ákveðna hegðun eru þeir að beita 

svokölluðu félagslegu taumhaldi. Sem dæmi getur verið að ef kennari gefur 
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nemanda núll í einkunn fyrir verkefni sem hann skrifaði ekki sjálfur er kennarinn 

að sýna að það sé hegðun sem ekki líðst í skólanum, eða utan hans ef því er að 

skipta. Annað tilfelli þar sem félagslegu taumhaldi er beitt er þegar einstaklingur 

er handsamaður fyrir að beita annan einstakling ofbeldi, þá kemur lögreglan og 

handtekur hann eða færir hann (aðilann) tímabundið úr þessum aðstæðum. Ef 

utanaðkomandi stofnun eða aðili, eða einhver sem þú þekkir, gerir þér ekki nógu 

ljóst í hverju reglurnar eru fólgnar ertu líklegri til þess að bregða út af þeim 

(Goode, 2011). 

Hverfi og afbrot  

Mörg hverfi borga sem veita afbrotamönnum sem eru að koma úr fangelsum, 

aðstoð, einkennast af fátækt, atvinnuleysi og sundruðum fjölskyldum. Það er hægt 

að segja að þau skorti félagslegt taumhald. Ef þeim er veitt aðstoð við að komast 

aftur út í samfélagið og að öðlast tengingu við stofnanir sem hjálpa fyrrum 

föngum að komast aftur út í samfélagið, miðstöðvar sem koma þeim í vinnu, 

heilsugæslur, meðferðarstöðvar og/eða miðstöðvar sem hjálpa brotnum 

fjölskyldum að mynda tengsl eru líkur á því að félagslegt taumhald aukist. Talið 

er að á milli 30 til 50 prósent þeirra sem settir eru í fangelsi í Bandaríkjunum séu 

ekki að fara þangað í fyrsta skiptið. Í sumum fylkjum er talan þó mun hærri, eins 

og kemur fram í rannsókn Kurbin og Stewart frá árinu 2006. Þeir rannsökuðu þá 

einstaklinga sem að voru fangelsaðir í annað skiptið eða oftar. Hóparnir sem þeir 

rannsökuðu voru brotamenn sem áttu yfir höfði sér dóma vegna eignaspjalla, 

fíkniefnabrota og/eða annars konar brota en þeir tóku sérstaklega mið af 

ofbeldisbrotum. Þeir einstaklingar sem búa í hverfi þar sem almennur óstöðugleiki 

ríkir, mismunandi þjóðarbrot (ethnicity) og óstöðugleiki innan fjölskyldna er 

ríkjandi auk annarra þátta gerir það að verkum að erfitt er fyrir einstaklinga í 

hverfum sem þessum að mynda tengsl og halda í og/eða mynda taumhald við 

samfélagið. Samfélagið nær þess vegna ekki tengslum við ákveðna einstaklinga 

innan þess (allt þetta má flokka undir taumhald einstaklinga við samfélagið). Oft á 

tíðum búa fyrrum fangar í sömu hverfunum, ef félagar þeirra úr afbrotum búa á 

sama stað hefur það áhrif á líkur þess að þeir brjóti aftur af sér (Kubrin og 

Stewart, 2006). 
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  Fólk getur leiðst út í frávikshegðun og í sumum tilfellum ofbeldi vegna 

óstöðugleika innan samfélaga, sundraðra fjölskyldna eða mikils atvinnuleysis og 

fátæktar. Þessi hverfi einkennast oft af einstaklingum með litla sjálfsstjórn. Í 

hverfum sem einkennast af fátækt og óreiðu verður hvati fyrir fleiri einstaklinga 

til að brjóta af sér. Einstaklingarnir verða hentug skotmörk og oft á tíðum fylgjast 

fáir með því sem þar gerist. Þetta eru þau hverfi sem verða ítrekað fyrir ofbeldi á 

götum úti (Morenoff, Sampson og Raudenbush, 2001). 

Afbrot sem félagslegt taumhald  

Skapar skortur á taumhaldi hjá afbrotamönnum taumhald fyrir aðra innan 

samfélagsins? Christian Parenti (2000) varpaði þeirri spurningu fram hvort afbrot 

væru ákveðin leið til uppreisnar eða hvort afbrot væru í raun nokkurs konar útgáfa 

af félagslegu taumhaldi. Samfélög hafa í gegnum tíðina gert uppreisn (rebellion) 

bæði á skipulagðan og óskipulagðan hátt, getur þetta hugsanlega verið afleiðing 

þess? Í grein sinni skilgreinir Parenti afbrot, svo sem morð, nauðganir og 

líkamsárásir, þjófnað og vopnuð rán sem ofbeldi. Þegar litið er til þess hversu 

mikil áhrif afbrot hafa á samfélög og einstaklinga svo sem með þátttöku manna í 

þeim eða hræðslu fólks við að verða fórnarlömb þess getum við séð að á vissan 

hátt felst í því félagslegt taumhald. Í borgum þar sem að afbrot eru daglegt brauð 

hafa þau áhrif á íbúana, fólk verður hrætt, það skiptist í hópa þar sem að það 

sameinast í nokkurskonar „við“ gegn „hinum“ hópa og það verður tortryggið í 

garð annara. Íbúar slíkra borga og hverfa hafa tekið svo til orða að án „vondu“ 

karlanna séu engir „góðir“ karlar (Parenti, 2000).  

 Afbrot geta virkað sem félagslegt taumhald aðallega á þrjá vegu. Þau geta 

hrætt fólk, einstaklingar sem brotið er gegn, eru kúgaðir vegna þeirra, hverfa í 

hendur ríkisins. Afbrot geta einnig hrætt fólk frá því að taka þátt í samkomum og 

haft þær afleiðingar að fólk lokar sig inni á heimilum sínum. Ofbeldi getur haft 

eyðileggjandi áhrif á samfélagsgerðir svo sem vina- og fjölskyldutengsl (Parenti, 

2000).   

Hugsanlegir orsakavaldar ofbeldishegðunar 

Ýmislegt hefur komið fram í rannsókn Straus um þá áhættuþætti sem virðast vera 

hluti af lífi ofbeldisfulls einstaklings en meðal þeirra virðast vandræði í skóla og 
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ófriður og óskipulag innan fjölskyldunnar spila einhvern þátt. Hvort tveggja getur 

orðið til þess að einstaklingur hafi veik tengsl við svokallað félagslegt taumhald 

samfélagsins, skólans og fjölskyldunnar. Viðkomandi lærir ef til vill ekki hvað er 

rétt og rangt (Hotaling, Straus og Lincoln, 1989; Payne og Gainey, 2015). 

 Fræðimenn að nafni Lackey og Williams (1995) notuðu félagslegt 

taumhald (social control) til þess að reyna að skýra hættuna á því að 

heimilisofbeldi geti átt sér stað. Þeir ætluðu að komast að því hvort félagslegt 

taumhald eða skortur á því gæti með einhverju móti haft áhrif á ofbeldi innan 

heimilis. Með því eiga þeir við hvort einstaklingur geti orðið ofbeldisfullur í 

framtíðinni við að verða vitni að ofbeldi sem barn. Þetta hljómar líkt kenningunni 

um félagsnám. Hugsunin er svipuð að nokkru leyti. Kenningin um félagslegt 

taumhald segir að ef einstaklingur hefur ekki lært að ofbeldi sé rangt og hann er 

ekki skammaður sem barn fyrir það að beita annan einstakling ofbeldi þá bregðist 

félagslega taumhaldið í samfélaginu og í lífi einstaklingsins honum á einhvern 

hátt, eða einfaldlega er ekki til staðar. Hann lærir í raun aldrei að ofbeldi sé 

einfaldlega ekki lausn á neinum vanda. Þeir Lackey og Williams rannsökuðu 

menn sem höfðu orðið vitni að ofbeldi í æsku og voru auk þess með 

viðmiðunarhóp manna sem ekki höfðu orðið vitni að ofbeldi. Þeir tóku mið af 

öllum þáttum sem Hirschi sagði hluta af félagslegum böndum en þeir eru: tenging 

(attachment), skuldbinding (commitment), þátttaka (involvement) og trú (belief). 

Þeir rannsökuðu það með tilliti til maka, félagslegra tengsla og samfélags 

einstaklinganna. Þeir komust að því að félagslegt taumhald skipti máli upp að 

vissu marki. Þeir mennum sem höfðu orðið vitni að ofbeldi í æsku voru líklegri til 

þess að beita heimilisofbeldi síðar á lífsleiðinni. Þeim hafði ekki verið kennt að 

það væri rangt (Payne og Gainey, 2015).  

 Fræðimenn eru flestir sammála um að félagslegt taumhald hefur áhrif á 

fólk. Meðal þeirra fræðimanna sem hafa notað rannsóknir og kenningar á sviði 

félagslegs taumhalds eru einstaklingar á borð við Moffitt, Parenti, Watkins, Straus 

o.fl. Rannsóknir þeirra hafa meðal annars sýnt fram á að þeir sem eru 

atvinnulausir eru líklegri til þess að brjóta af sér en þeir sem vinna. Ástæðan fyrir 

því mun vera sú að einstaklingur tengist samstarfsfélögum sínum og vinnunni auk 

þess sem að hann þarf á launum að halda til þess að geta séð fyrir sér og sínum. 

Hann er ekki tilbúinn til að að taka afleiðingum þess að missa vinnuna. Vegna 
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þess er hann ólíklegri til þess að brjóta af sér en sá sem hefur ekkert slíkt til staðar 

og á þar af leiðandi ekki á hættu að missa neitt. Önnur útgáfa af félagslegu 

taumhaldi er fjölskyldan. Ef einstaklingur er giftur og á fjölskyldu eru minni líkur 

á því að hann brjóti af sér en sá sem er einhleypur eða barnlaus. Ef hann er fundin 

sekur um að hafa brotið af sér getur það haft áhrif á fjölskylduna og tengsl 

einstaklingsins við hana. Kenningin um félagslegt taumhald segir ekki frekar en 

aðrar kenningar að af því að þú hafir lítil sem engin tengsl við samfélagið eða fólk 

innan þess (félagslegt taumhald) brjótir þú af þér, heldur að þú sért líklegri til þess 

heldur en sá einstaklingur sem hefur félagslegt taumhald.  

Sjálfstjórn (e. self control theory) 

Árið 1990 settu fræðimennirnir Michael Gottfredson og Travis Hirschi fram 

kenningu sem jafnan er vísað til sem hinnar almennu kenningar um glæpi (general 

theory of crime). Þessi kenning er einnig þekkt undir öðru heiti, kenningin um 

sjálfstjórn (e. self control theory). Kenningin um sjálfstjórn fjallar um þá 

tilhneigingu einstaklinga til þess að annað hvort taka þátt í, eða forðast, 

valdnotkun eða svik til þess eignast það sem þeir vilja. Kenningin um sjálfstjórn á 

það sameiginlegt með kenninguni um félagslegt taumhald að halda því fram að 

glæpir, það að brjóta af sér á einhvern hátt, sé í raun heillandi. Að brjóta af sér sé 

leið að takmarkinu, fá eða eignast eitthvað sem maður vill. Gottfredson og Hirschi 

segja að kenningin um sjálfstjórn eigi við um allar tegundir brota. Þeir segja að 

uppruna allra brota sé hægt að rekja til lítillar sjálfstjórnar. Kenning þeirra getur 

einnig átt við aðra þætti en afbrot. Hún á einnig við í tilfellum þar sem 

einstaklingar láta hluti eftir sér, svo sem reykingar, drykkju og jafnvel leti. 

Kenning Gottfredson og Hirschi segir einnig, eins og svo margar kenningar, að 

fjölskyldan geti haft áhrif á afbrotahegðun síðar meir, í þeirra tilfelli á sjálfstjórn. 

Þeir tala um muninn milli barna með sjálfstjórn og þeirra með litla sjálfstjórn sé 

hægt að rekja til aldursbilsins 6 til 8 ára. Þess vegna er talið að annars vegar sé 

hægt að rekja sjálfstjórn eða skort á henni til þess að hún sé erfð að einhverju leyti 

en hins vegar geti hún einnig verið þjálfuð. Ástæðan fyrir því að rekja megi 

afbrotahegðun til þessa aldurs er talin vera sú að á þessum aldri séum við 

móttækilegust fyrir hegðun og skoðunum sem fylgja afbrotum. Ef hægt er að 

kenna börnum að forðast óviðeigandi hegðun er einnig hægt að kenna þeim að 
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afbrot eru óviðeigandi og skuli forðast. Með kennslu sem þessari læra þau að 

forðast afbrotahegðun. Að mati Hirschi sér fjölskyldan um það að kenna börnum 

að hafa stjórn á sér og halda aftur af sér þegar kemur að afbrotum. Ef hún gerir 

það ekki gerir engin það, segir hann. Lág sjálfstjórn er merki um að eitthvað hafi 

farið úrskeiðis. Foreldrar sem kenna börnum sínum ekki að hafa stjórn á sér eru 

líkleg til þess að hafa lítil afskipti af hegðun barna sinna. Þau skipta sér ekki af því 

hvort að börnin þeirra geri rangt eða ekki og gera þar af leiðandi ekkert þó þörf 

krefji (Goode, 2011; Hirschi, 2011). Gottfredson segir að ef foreldrar eru of 

uppteknir í vinnunni til að hugsa um börnin sín, ef börnin eru lengi í skóla og 

daggæslu o.fl. þá sé líklegra að barnið þrói með sér litla sjálfstjórn (Makarios og 

Sams, 2013). 

Persónueinkenni gerenda ofbeldis 

Einstaklingar sem hafa litla sjálfstjórn og stunda mjög líklega afbrotahegðun hafa 

oft þau einkenni að vera sjálfhverfir, áhugalausir eða tillitslausir hvað varðar vilja 

og þarfir annara en þeirra sjálfra. Fólk sem er með litla sjálfstjórn hefur oft á 

tíðum lágan reiðiþröskuld og verður fljótt pirrað eða reitt, þar af leiðandi getur 

komið til þess að þeir noti ofbeldi til þess að losa um pirring eða reiði svo sem 

með því að beita grátandi barn ofbeldi því þeir hreinlega þola grátin ekki 

mínútunni lengur. Þeir sem eru með litla sjálfstjórn eiga það líka til að vera fljótir 

á sér, ofbeldisfullir og taka áhættu, en að mörgu leyti lýsir það einstaklingi sem er 

brotamaður (Goode, 2011). Afbrot eru af sumum talin einföld í framkvæmd og 

talin spennandi og áhættusöm. Til þess að brjóta af sér er talið að ekki þurfi neina 

sérstaka hæfileika. Raunin er sú að sjaldnast hefur það neinn langvarandi hagnað í 

för með sér. Það verður að mestu leyti til þess að valda þeim skaða sem verða 

fyrir brotinu. Þeir sem eru viljugir að taka áhættu með því að brjóta af sér eru þeir 

sem hafa litla sjálfsstjórn, hugsa ekki út í afleiðingarnar sem brotið getur haft í för 

með sér, þeir eru svo fljótir á sér (Delisi, 2001). 

 Kenningin um sjálfstjórn, er í grunnin sú að þegar einstaklingar með litla 

sjálfstjórn sjá tækifæri til þess að brjóta af sér þá eru þeir mun líklegri til þess að 

gera það en einstaklingur með góða sjálfstjórn. Þeir Gottfredson og Hirschi játa 

það að kenning þeirra um sjálfstjórn skýri ekki til fulls þann mun sem virðist vera 

á milli kynjana hvað varðar afbrot, en niðurstöður margra rannsókna benda til að 
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raunin sé sú að karlar séu almennt með minni sjálfstjórn en konur. Rannsókn sem 

fræðimaðurin Sellers gerði árið 1999 gefur vísbendingu um að einstaklingar sem 

beita ofbeldi í samböndum eru líklegir til þess að hafa litla sjálfstjórn (Fox og 

Gover, 2009).   

Áhrif jafnaldra á hegðun einstaklinga 

Þegar börnin vaxa úr grasi og þau verja meiri tíma í skólanum og með jafnöldrum 

sínum en með foreldrum veikjast tengsl barnanna við foreldrana og sjálfstjórn 

barnanna færist frá foreldrum yfir á aðra þætti utan heimilisins. Þá skiptir meira 

máli að einstaklingurin hafi góð félagsleg tengsl við umhverfi sitt til þess að 

viðkomandi haldi sjálfstjórninni. Ef einstaklingur hefur verið með litla sjálfstjórn 

fram að því og lendir í slæmum félagsskap eru einnig líkur á því að lítil sjálfstjórn 

viðhaldist og hann brjóti af sér ásamt vinum sínum. Jafnvel þó að einstaklingur 

hafi haft góða sjálfstjórn eru líkur á því að sú sjálfstjórn minnki ef hann lendir í 

slæmum félagsskap. Á unglingsárum ráða aðrir þættir en foreldrarnir mótun og 

kennslu sjálfstjórnar. Aðrir fræðingar segja að þegar að einstaklingar fullorðnast 

sé líklegra að þeir hverfi frá sínum fyrri afbrotum vegna þess að festa í lífi þeirra 

aukist og þeir myndi hefðbundin samskipti við aðra hvort sem þau eru í formi 

fjölskyldu eða stöðugrar vinnu. Þrátt fyrir að margir hverfi frá afbrotum með 

aldrinum eru alltaf einhverjir sem að halda þeim áfram og verða á eitthvern hátt 

innlimaðir í heim afbrota (Makarios og Sams, 2013).   

Kenningin sú besta? 

Þeir Gottfredson og Hirschi segja að kenning þeirra um sjálfstjórn sé ein besta 

kenningin til þess að skýra afbrotahegðun. Þeir ganga jafnvel það langt að hafna 

fyrri kenningu sem Hirschi hafði áður sett fram um félagslegt taumhald (social 

control). Þeir segja að raunin sé sú að hegðun okkar fari ekki eftir samfélaginu 

heldur einstaklingnum sjálfum og segja að jafnvel geti þessi tilhneiging til afbrota 

og/eða lítillar sjálfstjórnar verið þáttur sem fólk fæðist með. Þeir segja það einnig 

að mikilvægt sé að hafa í huga að lítil sjálfstjórn leiði ekki til að við brjótum af 

okkur heldur sé sá einstaklingur sem hefur litla sjálfstjórn líklegri til þess að brjóta 

af sér en sá sem hefur mikla sjálfstjórn. Aðalatriðið samkvæmt þeim virðist vera 

tækifærið sem einstaklingar hafa til þess að brjóta af sér  (Goode, 2011). 
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Rannsókn á gerendum heimilisofbeldis og ofbeldis utan heimilis  

Ein af fyrstu rannsóknum þar sem samband milli gerenda heimilisofbeldis og 

gerenda ofbeldis utan heimilis var skoðað var framkvæmd í Dunedin á Nýja 

Sjálandi á árunum 1972-1973 af Moffitt og samstarfsmönnum hennar. Þrjú 

aðalatriði standa upp úr niðurstöðum þessarar rannsóknar. Eitt þessara atriða var 

að heimilisofbeldi annars vegar og ofbeldi og önnur brot utan heimilis hins vegar 

virtust vera frábrugðin að einhverju leyti en tengdust að öðru leyti. Í öðru lagi 

voru hópar bornir saman og niðurstaðan var sú að margir, en þó ekki allir sem 

beittu heimilisofbeldi beittu einnig aðra ofbeldi utan heimilis. Í þriðja lagi sýndi 

persónuleikagreining að bæði gerendur í heimilisofbeldismálum og þeir sem brutu 

af sér utan heimilis höfðu sterka tilhneigingu til persónueinkennis sem kallað er 

neikvæð tilfinningasemi (e. negative emotionality). Moffitt og félagar vildu þó 

ekki meina að lítil sjálfstjórn ætti við heimilisofbeldi vegna þess að 

heimilisofbeldi væri vel úthugsað. Einstaklingurinn sem beitti ofbeldi vildi fá 

eitthvað út úr því og þar af leiðandi gæti það ekki hafa verið vegna lítillar 

sjálfstjórnar. Samkvæmt niðurstöðum rannsókna þeirra virðist sjálfstjórn ekki það 

eina sem skýrir hvort einstaklingar fremji brot eða ekki. Einstaklingur sem beitir 

fjölskyldu sína ofbeldi getur einnig notað sömu aðferðirnar við að beita 

einstakling utan heimilis ofbeldi svo sem á íþróttaviðburði eða annars staðar. 

Neikvæð tilfinningasemi var mæld og og lýsir sér í að fólk telur sig stressað, 

viðkvæmt, hafa tilhneigingu til þess að hafa áhyggjur og eiga erfitt með að takast 

á við ýmsar aðstæður og tilfinningar. Þeir einstaklingar lýstu því einnig að þeir 

hefðu lágan þröskuld fyrir spennu, hræðslu sem og reiði. Einnig voru taldir upp 

aðrir þættir svo sem að þeir finna oft fyrir grunsemdum í garð annarra og búast 

við því að verða sviknir á eitthvern hátt, vera hefnigjarnir og eiga það til að nota 

fólk. Þeir einstaklingar sem greindust með svokallaðan neikvæðan persónuleika 

fannst einnig gaman að því að hræða aðra (Moffitt, Krueger, Caspi og Fagan, 

2000; Piquero, Brame, Fagan og Moffitt, 2005). Samkvæmt Moffitt eru þeir sem 

brjóta af sér allt sitt líf (eða til lengri tíma) líklegri til þess að vera bæði í 

ofbeldisfullum brotum sem og brotum af öðrum toga, en þeir einstaklingar sem 

brjóta af sér í styttri tíma eru líklegri til þess að taka þátt í annars konar brotum en 

ofbeldisbrotum (Piquero, Brame, Fagan og Moffitt, 2005).  
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 Rannsóknir hafa sýnt fram á að einstaklingar með litla sjálfstjórn eru 

líklegri til þess að brjóta af sér heldur en þeir sem hafa mikla sjálfstjórn. 

Einstaklingar með litla sjálfstjórn hafa persónueinkenni eins og áhugaleysi, eru 

sjálfhverfir, hafa lágan þröskuld fyrir reiði eða pirring og eru mjög gjarnan 

tillitslausir í garð annara. En þessi persónueinkenni auk margra annarra eru einnig 

flokkuð sem einkenni einstaklings með neikvæð persónueinkenni. Moffitt og aðrir 

fræðimenn framkvæmdu eina af fyrstu rannsóknunum sem átti að kanna samband 

milli einstaklinga sem beita heimilisofbeldi og einstaklinga sem beita ofbeldi og 

brjóta af sér utan heimilis. Þau voru þó ekki sammála Gottfredson og Hirschi um 

áhrif lítillar sjálfstjórnar á afbrot eins og heimilisofbeldi. Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru þær að einstaklingar sem beita ofbeldi innan heimilis og 

þeir sem beita ofbeldi utan heimilis virtust eiga ýmislegt sameiginlegt og einnig 

var ýmislegt sem ekki var sameiginlegt með þessum hópum. Samkvæmt 

niðurstöðum þeirra beittu margir ofbeldi bæði innan og utan veggja heimilisins. 

Deilt er um það hversu mikil áhrif sjálfstjórn hafi á afbrotahegðun eftir því hver 

brotin eru. 

Félagssálfræði (e. social psychology)  

Félagssálfræði er fræðigrein sem notuð hefur verið til að að skýra árásargirni og 

ofbeldishegðun einstaklinga. Ástæður árásargirni þykja vera margar og geta verið 

mismunandi eftir einstaklingum. Meðal þessara þátta er skortur á félagsfærni 

þegar kemur að því að leysa úr ágreiningsmálum. Því eins og margur veit geta 

ágreiningsmál leitt til ofbeldis að einhverju tagi. Margir hafa þá hugmynd í 

kollinum að það sé á einhvern hátt í lagi að hegða sér á árásargjarnan hátt 

(aggressively), hvort heldur sem er í orðum eða gjörðum. Það eru ekki einungis 

ágreiningsmál sem geta leitt til ofbeldis. Einstaklingur sem á erfitt með að halda 

aftur af tilfinningum sínum og ná stjórn á þeim, svo sem reiði, getur á eitthvern 

hátt valdið því að til ofbeldis komi vegna skorts á sjálfstjórn. Aðrir þættir 

árásargirni geta verið mistúlkun á fyrirætlun annara, vonleysi um framtíð sína og 

lágt sjálfsálit (Tarter, Kirisci, Vanyukov, Cornelius, et al., 2002; Goode, 2011). 

 Félagssálfræðin skýrir árásargjarna hegðun sem svo að hún geti orðið til í 

því umhverfi sem við búum í og umgöngumst aðra. Það þó ekki útiloka að 

líffæðilegar skýringar geti einnig haft áhrif á árásargirni, en hið félagslega 
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umhverfi getur haft áhrif á tilhneigingar sem þessar. Í kringum árið 1930 tóku 

félagssálfræðingar við Yale háskólann eftir því að fólk átti það til að vera 

árásargjarnara á sumum tímum en öðrum. Árið 1939 sögðu Dollard og félagar að 

árásargirni og ofbeldishegðun væri eitthvað sem orsakaðist af reiði eða pirringi út 

í eitthvern ákveðinn einstakling eða atburð sem hefði átt sér stað. Ef 

einstaklingurinn sem gerandi er reiður eða pirraður og ekki auðvelt skotmark t.d. 

of sterkur eða erfitt að nálgast, eða jafnvel að pirringnum valdi atburður en ekki 

einstaklingur, verður reiðinni og árásargirninni beitt á annað auðveldara skotmark. 

Þessi kenning hefur verið nefnd gremju- og árásargirnikenningin (frustration-

agression hypothesis) Sumir fræðimenn vilja þó meina að þessi kenning sé nú 

ekki alveg svona einföld (Crisp og Turner, 2010). 

 Önnur kenning sem svipar til kenningarinnar um gremju- og árásargirni er 

kenningin um geðhreinsun (cathartic hypothesis). Sú kenning byggist á 

Freudískum hugmyndum um að þegar við lendum í aðstæðum sem valda okkur 

gremju eða pirringi höldum við oft tilfinningum okkar og skoðunum í skefjum. En 

til þess að losa okkur við þessar neikvæðu tilfinningar og þetta ójafnvægi sem við 

erum í þurfum við að beina þeim út á við. Einstaklingar lenda í aðstæðum þar sem 

þeir vilja öskra eða kýla eitthvað vegna reiði, einstaklingur beinir reiðinni oft að 

öðrum en þeim sem valda henni (Crisp og Turner, 2010). 

 Önnur kenning félagssálfræðinnar fjallar einnig um árásargirni. Þessi 

kenning nefnist vitsmunalega nýtengslalíkanið (cognitive neoassociationalist 

model). Kenningasmiður að nafni Berkowitz sagði að gremja, eða pirringur myndi 

leiða til reiði. Hann sagði að þegar við yrðum reið yrðum við mun líklegri til þess 

að verða árásargjörn. Hann tók það samt sem áður fram að árásargirni myndi 

einungis aukast ef það væri eitthvað í umhverfi okkar sem við hefðum í gegnum 

tíðina tengt við reiði eða árásargirni, svo sem ákveðnar aðstæður eða einstaklingur 

og þar með hugsanlega endurtekið eins og heimilisofbeldi (Crisp og Turner, 

2010). 

Aðrir félagssálfræðingar segja að einhver sem reitir okkur til reiði eða 

einhver minning þurfi ekki að hafa áhrif á árásargirni. Þeir skýra árásargirni auk 

annarar hegðunar á eftirfarandi hátt: hjartsláttur okkar verður hraðari við 

mismunandi aðstæður svo sem þegar við höfum verið í rússíbana, þegar við 
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verðum reið og einnig þegar við erum hrifin af einhverjum. Við lærum svo flest 

að tengja þennan hjartslátt við mismunandi tilfelli og tilfinningar. Þessi tenging 

við tilfinningarnar gera það að verkum að við hegðum okkur á ákveðin hátt sem 

við teljum tengjast og er viðeigandi miðað við aðstæður. Við getum þó ruglað 

þessu saman þ.e. við áttum okkur ekki á því sem gerist og bregðumst rangt við 

þeim aðstæðum sem koma upp. Þessi kenning nefnist örvunarflutningalíkanið 

(excitation-transfer model) (Crisp og Turner, 2010). 

Margar mismunandi ástæður geta verið fyrir því að við verðum 

árásargjörn, m.a. getur það orðið vegna reiði og pirrings og skorts á valdi á 

tilfinningum okkar, eða ef einstaklingur hefur haldið aftur af sér í ákveðnum 

aðstæðum en beinir reiðinni eða pirringnum svo að einhverjum sem hefur ekkert 

með þessar tilfinningar að gera. Þetta minnir um margt á kenninguna um litla 

sjálfstjórn. Einnig geta ákveðnar aðstæður vakið upp tilfinningar okkar sem leiða 

svo til þess að við hegðum okkur á árásargjarnan hátt.  

Líffræðilegar skýringar 

Sá fræðimaður sem er hvað þekktastur fyrir að setja fram kenningu um 

líffræðilegar skýringar á afbrotum og afbrotamönnum var maður að nafni Cesare 

Lombroso. Hann hélt því fram að afbrotamenn að líffræðilegir þættir og útlit 

einstaklinga, svo sem þykkt höfuðkúpu fólks væri og hversu lágt enni þeir hefðu 

væri meðal einkenna á afbrotamönnum (Williams og McShane, 1998).  

 Líffræðilegar kenningar um glæpamenn hafa verið umdeildar á ýmsum 

tímum svo sem um miðja 19. öld, en á öðrum tímum hafa þær ekki verið 

gagnrýndar jafn mikið og í byrjun 20. aldar. Þá var m.a. talið að sveimhuga 

einstaklingar (e. freeblemindeness) og einstaklingar með litla greind gætu verið 

afbrotamenn og skýrði hegðun þeirra. Þessi hugmynd varð strax mjög vinsæl. Í 

dag segja margir fræðimenn að líffræðilegar kenningar séu einhverskonar tilraun 

til þess að forðast að kenna samfélagslegum þáttum um að einstaklingur verði 

afbrotamaður. Fræðimenn sem aðhyllast líffræðilegar skýringar segja að 

félagslegir þættir skýri ekki til fulls hvers vegna einstaklingur leitar á braut 

afbrota, en að alls konar líffræðilegir áhættuþættir geti skýrt þessa hegðun. Aftur á 

móti virðist oft vera galli á líffræðilegum kenningum. Sumir einstaklingar passa 
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ekki inn í einhverjar af þessum skýringum. Þrátt fyrir að mikil andstaða sé gegn 

líffræðilegum kenningum um afbrot í dag þá er líklegt að á næstu áratugum eigi 

það eftir að breytast. Þegar ný kenning er sett fram sem á eitthvern hátt á við 

ríkjandi hugmyndir í menningu okkar svo sem kenningar um genaþætti, þróun og 

skýringar á borð við að taugakerfið hafi eitthvað um þetta að segja. Þá virðast þeir 

sem mótmæltu þessum kenningum áður oft hafa skipt um skoðun, allavegana 

tímabundið. Ef líffræðilegar kenningar skipta einhverju máli gerir það 

samfélaginu erfitt fyrir koma í veg fyrir að einstaklingur brjóti af sér nema að eðli 

þessara líffræðilegu áhrifaþátta verði rannsakað (Rafter, 2008). 

 Til eru gen sem talin eru hafa áhrif á andfélagslega hegðun. Skoðað hefur 

verið hvort að þetta tiltekna gen komi oftar einu einu sinni fyrir hjá einstaklingi 

sem aðhyllist andfélagslega hegðun. Genin sem hafa oftast verið rannsökuð eru 

þau gen sem hafa áhrif á taugaboð sem eru send til heilans. Þrjár leiðir til heilans 

hafa verið rannsakaðar í fyrsta lagi er það „serotonergic pathway“, en mörg gen 

hafa verið fundin í þessari leið sem eru talin hafa áhrif á andfélagslega hegðun 

eins og árásargirni og hvatvísi. Leið númer tvö er leið dópamíns (the 

dopaminergic pathway). Genin á þessari leið hafa einna helst verið rannsökuð 

með það í huga að það geti skýrt áhrif ADHD (ofvirkni og athyglisbrest). Þriðja 

leiðin með taugaboði til heilans er „the noradrenergic pathway“, aðeins tvö gen 

hafa verið rannsökuð í samhengi við andfélagslega hegðun á þeirri leið, en þau 

hafa bæði verið tengd við ADHD og hvatvísi og einnig fjandsamlega hegðun. 

Svokallað „Monoamine oxidase A“ finnst í öllum leiðunum en það hafa margir 

rannsakað. Það hefur verið tengt við hvatvísa árásargirni (Morley og Hall, 2003). 

Heimilisofbeldi og ofbeldi utan heimilis 

Samkvæmt Fagan og Wexler (1987) eru vísbendingar um að flestir sem beita 

heimilisofbeldi hafi einnig beitt einstaklinga utan heimilis ofbeldi eða brotið af sér 

með öðrum hætti. Þessir einstaklingar „sérhæfa“ sig þó, ef svo má segja, í því að 

beita heimilisofbeldi en brjóta af sér utan heimilis aukalega. Það er þó langt frá 

því að heimilisofbeldi, ofbeldi og önnur brot utan heimilis fari saman í 100% 

tilfella en þó fer þetta nógu oft saman samkvæmt rannsóknum til að það sé ekki 

vegna tilviljunar. Það sama á við um kvenkyns gerendur eins og karlkyns 

(Kernsmith, 2006; Etter Sr. og Birzer, 2007).  
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 Þegar á heildina er litið virðast gerendur heimilisofbeldis hafa sérstök 

persónueinkenni. Þau einkenni eru meðal annars lágt sjálfsálit, mikil öfund og 

þörf fyrir að ráða. Þeir eru einnig taldir líklegri til þess að hóta sjálfsmorði eða 

morði, vera ofbeldisfullir gagnvart börnum og líklegri en aðrir til þess að leiðast út 

í vanda á borð við drykkju og/eða fíkniefni. Einstaklingar sem stunda afbrot, 

ofbeldi þar með, eru mjög líklegir til þess að hafa litla sjálfstjórn, séu sjálfhverfir, 

áhugalausir eða tillitslausir hvað varðar vilja og þarfir annara en þeirra sjálfra. 

Fólk sem er með litla sjálfstjórn hefur oft á tíðum lágan reiðiþröskuld og verður 

því fljótt pirrað eða reitt. Það sem einkennir stóran hóp gerenda í 

heimilisobeldismálum er að flestir þeirra hafa orðið vitni að ofbeldi sem börn eða 

verið þolendur þess (Fagan og Wexler, 1987; Goode, 2011).  

 Margar rannsóknir benda til að meirihluti karla sem beitir heimilisofbeldi 

beitir ekki ofbeldi utan heimilis þ.e. gegn ókunnugum. Það er þó umdeilt. Að 

minnsta kosti einn þriðji hluti gerenda í heimilisofbeldismálum hafði einnig beitt 

ofbeldi utan heimilis skv. niðurstöðum rannsóknar Flynn (1977). Tveimur árum 

síðar áætlaði Walker að um það bil 20% gerenda heimilisofbeldis hefði einnig 

beitt einstaklinga ofbeldi utan heimilis. Í rannsókn sem Fagan og félagar gerðu 

nokkrum árum síðar (1983) komust þeir að því að 46% manna sem beita 

heimilisofbeldi höfðu einnig beitt ofbeldi utan heimilis. Seinni rannsóknir hafa 

einnig sýnt fram á að því alvarlegra sem heimilisofbeldið er því líklegri eru 

gerendurnir til að hafa beitt ofbeldi utan heimilis (Fagan og Wexler, 1987).  

 Niðurstöður úr rannsóknum Saunders árið 1992 og Walker árið 1995 

komust að sömu niðurstöðu og Walker árið 1979. Þær bentu til þess að af þeim 

einstaklingum sem eru almennt ofbeldishneigðir utan heimilis, beita einungis 20 

prósent þeirra einnig heimilisofbeldi. Aðrar rannsóknir benda til að hlutfall þeirra 

sem beita ofbeldi innan veggja heimilisins sem og utan þess sé mun hærra eða 

tæplega 50%, en það voru m.a niðurstöður úr rannsókn Kernsmith árið 2006. Það 

er því nokkuð ljóst að rannsóknum ber ekki að öllu leyti saman um það hversu 

líklegir gerendur heimilisofbeldis séu til að beita annan einstakling ofbeldi utan 

heimilis. Í nokkrum rannsóknum þar sem félagsnám kemur við sögu benda 

niðurstöður til þess að strákar sem aldir eru upp á ofbeldisfullum heimilium séu 

þrisvar sinnum líklegri til þess að beita ofbeldi innan sinnar eigin fjölskyldu síðar 
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á ævinni en þeir strákar sem koma frá heimilum þar sem ofbeldi þekkist ekki 

(Kernsmith, 2006). 

 Nýlegri rannsóknir hafa sýnt fram á meira afgerandi skörun á milli gerenda 

heimilisofbeldis og ofbeldis utan heimilis. Í rannsókn Etter Sr. og Birzer (2007) er 

talan hærri en í fyrri rannsóknum eða 65%. Af þeim voru 7% konur en 93% karlar 

(Etter Sr. og Birzer, 2007). Það er misjafnt eftir rannsóknum, 

rannsóknaraðferðum, rannsakendum og mælitækjum hversu mikið 

heimilisofbeldi, ofbeldi og önnur brot utan heimilis skarast er mismikill eftir 

rannsóknum, þeim sem framkvæmdu hana og hvaða aðferðir og mælitæki voru 

notuð til þess að mæla hvor tveggja. Einnig gæti það haft áhrif á prósentutölurnar 

að á síðari árum hefur verið í gangi átak gegn ofbeldi og í kjölfar þess hefur 

tilkynningum um ofbeldi fjölgað til muna. Þar af leiðandi er erfitt að vita með 

vissu hversu há prósenta gerenda heimilisofbeldis beitir einnig ofbeldi utan 

heimilis. Flestar rannsóknir benda til þess að raunveruleg skörun sé þar á milli. 

Einhverjir gerendur heimilisofbeldis beita einnig ofbeldi utan heimilis 

(Kernsmith, 2006; Etter Sr. og Birzer, 2007; Tonry, Michael, 2012). 

Hotaling, Straus og Lincoln segja að bæði fullorðnir og börn sem eru eða 

hafa verið þolendur ofbeldis séu almennt líklegri til þess að beita ofbeldi og sýna 

árásargirni utan veggja heimilisins en þeir sem hafa ekki orðið fyrir ofbeldi. Þeir 

segja einnig að gerendur heimilisofbeldis séu líklegri til þess að beita ókunnuga 

ofbeldi en þeir einstaklingar sem beita ekki ofbeldi innan veggja heimilisins. Þeir 

segja að þessar niðurstöður þeirra styrki á kenninguna um félagsnám (social 

learning) á þann veg að það að læra ofbeldi og beita því geri það að verkum að 

hægt sé að yfirfæra þá kunnáttu á mismunandi þolendur og mismunandi aðstæður. 

Hegðun getur að miklum hluta verið lærð svo sem afbrotahegðun, en raunin er sú 

að allt í kringum hana svo sem aðferð og viðhorf þarf ekki að vera lærð að öllu 

leyti. Einstaklingar hafa ímyndunarafl og geta þróað hugmyndir sínar áfram eins 

og við á (Hotaling, Straus og Lincoln, 1989; Goode, 2011). 

Rannsókn Shields og Hannecke frá 1981 skiptir ofbeldismönnum í þrjá 

hópa: þá sem eru almennt ofbeldisfullir, þá sem eru einungis ofbeldisfullir 

gagnvart ókunnugum og svo hóp sem er einungis í heimilisofbeldi. Niðurstöður 

rannsókna þeirra benda til þess að þeir menn sem eru almennt ofbeldisfullir, hvort 
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sem er gagnvart ókunnugum eða fjölskyldunni og þeir sem eru einungis 

ofbeldisfullir gagnvart ókunnugum virðast vera líkari, hvað varðar bakgrunn og 

viðhorf, en þeir sem stunda einungis heimilisofbeldi (ofbeldi gegn 

fjölskyldumeðlimum). Þeir voru frábrugðnir hvað varðar viðhorf, menntun og 

fyrri brot. Um 45% þeirra sem voru bæði gerendur heimilisofbeldis og ofbeldis 

utan heimilis höfðu byrjað á ofbeldi utan heimilis og síðar meir fært sig yfir í 

ofbeldi inn á heimilinu líka. En bæði hvað varðar ofbeldi innan heimilis og svo 

utan þess þá virðist fyrirrennari þess vera sá að verða fyrir, eða verða vitni að 

ofbeldi í æsku. Flestir gerendanna virðast eiga það sameiginlegt og það eru þær 

niðurstöður sem margar rannsóknir hafa sýnt fram á (Fagan og Wexler, 1987).   

Niðurstöður 

Sumir fræðimenn segja að upphaf afbrota- og ofbeldishegðunar megi rekja til 

einstaklingsins meðan aðrar vilja kenna samfélaginu um. Kenningar og fræðimenn 

deila um hvort gerendur heimilisofbeldis beiti einnig ofbeldi utan heimilis og ef 

svo er í hve miklum mæli. Niðurstöður rannsókna benda til þess að einstaklingar 

sem beita ofbeldi innan heimilis og þeir sem beita ofbeldi utan heimilis virðast 

vera frábrugðnir hvor öðrum á einhvern hátt en líkir á annan. 

 Það að læra ofbeldi og æfa það gerir það að verkum að hægt er að yfirfæra 

það á mismunandi þolendur og mismunandi aðstæður segja sumir. En með því er 

átt við að ef þú lærir ofbeldi í æsku getur þú notað það sem þú lærðir bæði við 

heimilisofbeldi sem og ofbeldi á götum úti. Raunin er sú að einstaklingar sem hafa 

félagslegt taumhald eru ólíklegri til þess að brjóta af sér en þeir sem hafa það ekki 

og einstaklingar með mikla sjálfstjórn eru ólíklegri til þess að beita ofbeldi en þeir 

sem hafa litla sjálfstjórn. Samkvæmt félagssálfræði eigum við það einnig til að 

byrgja reiði inni þar til við verðum að losa um hana og látum hana bitna á 

einstaklingi sem hefur ekkert með hana að gera, kannski er þessi tilhneiging hjá 

einstaklingum einfaldlega skýrð á líffræðilegan hátt. Hvaða ástæða það er sem 

liggur að baki því að einstaklingur beitir annan ofbeldi er erfitt að segja. En sumir 

eru einfaldlega líklegri til þess að brjóta af sér og beita ofbeldi en aðrir. Hvort sem 

rekja megi ástæðu ofbeldisins til einstaklinga eða samfélagsins eru sumir líklegri 

en aðrir til þess að nota ofbeldi.  
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