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Útdráttur 

Heimilisofbeldi er fyrirbæri sem erfitt er að koma auga á og greina. Kynjaskipting 

heimilisofbeldis hefur verið mjög umdeilt viðfangsefni meðal fræðimanna og þá aðallega 

varðandi það hversu jöfn kynjaskipting þolenda og geranda er. Femínískar kenningar og 

kenningar um fjölskylduofbeldi hafa fjallað um þetta viðfangsefni. Rannsóknir hafa sýnt 

að algengara sé að karlmenn séu gerendur heimilisofbeldis og líklegra sé að það ofbeldi 

sé alvarlegra heldur en þegar um er að ræða kvenkyns gerendur. Þrátt fyrir það má ekki 

gleyma að karlmenn geta einnig orðið þolendur heimilisofbeldis og hlotið alvarlegar 

afleiðingar í kjölfar ofbeldis af höndum kvenkyns gerenda. Umræðan um karlmenn sem 

þolendur hefur verið afar takmörkuð í gegnum tíðina en er það þó að breytast með 

aukinni meðvitund um stöðu kynjanna hvað ofbeldi gegn maka varðar. Karlkyns 

þolendur heimilisofbeldis hafa átt undir högg að sækja í gegnum tíðina og má segja að 

staðalímyndir karlmennskunnar eigi stóran þátt í því. Leitast var við að skoða hvort 

karlkyns þolendur tilkynni síður heimilisofbeldi heldur en kvenkyns þolendur. Við þeirri 

spurningu gáfu rannsóknarniðurstöður ekki skýr svör en rannsóknir benda hins vegar til 

þess að karlkyns þolendur séu ólíklegri en kvenkyns þolendur til að tilkynna ofbeldi til 

lögreglu. Einnig var leitast við að svara hvers vegna þolendur heimilisofbeldis yfirgefa 

ekki ofbeldisfull sambönd og hvort munur sé á kynjunum hvað það varðar. 

Rannsóknarniðurstöður gáfu til kynna að ástæður fyrir því að þolendur yfirgefa 

ofbeldisfulla maka sína eða halda kyrru í ofbeldisfullu sambandi eru mismunandi en 

þegar þetta er kannað gefa konur og karlar að einhverju leyti upp svipaðar ástæður en 

ekki að öllu leyti. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA-gráðu í félagsfræði við Háskóla Íslands. Verkefnið er 
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1 Inngangur  

Ofbeldi hefur í einhverju formi verið hluti af mannkynssögunni alla tíð. Á hverju ári deyja 

milljónir manna um allan heim sökum ofbeldis og mun fleiri særast. Ofbeldi er 

aðalþátturinn þegar kemur að dánartíðni fólks á aldrinum 15-44 ára á heimsvísu.  

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (World Health Organization, 2002) vísar 

hugtakið ofbeldi í vísvitandi notkun á líkamlegu afli eða valdi gegn sjálfum sér, öðrum 

einstaklingi, gegn hóp eða samfélagi. Slíkt atferli getur leitt af sér skaða, bæði 

líkamlegan og andlegan eða dregið þolanda til dauða.  

Hugtakið heimilisofbeldi vísar í ofbeldi milli nákominna aðila og er alvarlegt 

vandamál sem hefur mikil áhrif á möguleika og lífsgæði einstaklinga sem fyrir því verða. 

Á 20. öld beindu kvennahreyfingar um allan heim athygli sinni að ofbeldi gegn konum og 

ofbeldi í nánum samböndum yfir höfuð. Í kjölfar þeirrar baráttu hefur ofbeldi gegn 

konum verið skilgreint sem samfélagslegt vandamál og það þurfti að horfa á það sem 

mannréttindabrot. Með tímanum hefur heimilisofbeldi verið í auknum mæli talið 

mikilvægt heilsuvandamál meðal almennings. Frá þessum hugmyndum spratt sú 

kenning að samfélagsleg staða kynjanna, munur á réttindum þeirra, skyldum og 

möguleikum væru meginástæður þess að konur væru líklegri en karlar til að verða 

þolendur ofbeldis frá nákomnum. Ljóst er að mikilvægt er að auka jafnrétti kynjanna til 

þess að koma í veg fyrir þetta ofbeldi (World Health Organization, 2002; Ingólfur V. 

Gíslason, 2008; Ríkislögreglustjórinn, 2014).  

Heimilisofbeldi gegn körlum hefur verið afar lítið áberandi fyrirbæri í gegnum tíðina 

en hefur þó alltaf verið til staðar. Áður fyrr voru karlmenn nánast fyrirlitnir ef þeir urðu 

fyrir ofbeldi af hendi maka síns. Það var þeirra skylda að siða eiginkonur sínar ef þurfti 

og eiginmaður var ekki talinn vera sannur karlmaður ef hlutverkaskiptin voru öfug. Í 

sumum samfélögum var þeim sem fyrir slíku urðu, refsað af samfélaginu en þeir voru 

meðal annars settir öfugir á asna, farið var með þá í gegnum þorpið á asnanum og 

hæðst að þeim (Ingólfur V. Gíslason, 2008; Dutton og White, 2013). 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða heimilisofbeldi gegn körlum og upplifun 

þeirra á slíku ofbeldi. Skoðaðar verða helstu kenningar um heimilisofbeldi og hvernig 

þær takast á við kynjaskiptingu vandamálsins ásamt því að skoða algengustu flokkun 

heimilisofbeldis. Leitast verður við að svara spurningu sem margir velta vöngum yfir: 
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Hvers vegna yfirgefa þolendur heimilisofbeldis ekki aðstæður? Athugað verður hvort 

munur sé á kynjunum hvað varðar málefnið. Einnig verður leitast eftir að svara því hvort 

karlmenn tilkynni síður en konur heimilisofbeldi til lögreglu og ef svo er hverjar séu 

helstu ástæðurnar fyrir því.  

Höfundur ritgerðarinnar aflaði sér heimilda í gegnum leitarsíðurnar Web of Science 

(webofknowledge.com) og scholar.google.com. Helstu leitarorðin sem notast var við, 

voru: „Domestic violence“, „domestic abuse“, „intimate partner violence“ (IPV), „male 

victims“ og „female perpetrators“. Höfundur ritgerðar notar íslenska orðið 

heimilisofbeldi fyrir ensku hugtökin „domestic violence“, „domestic abuse“ og „intimate 

partner violence“. Þær greinar og rannsóknir sem notast var við í ritgerðinni komu 

meðal annars frá Bandaríkjunum, Hollandi og Bretlandi. 
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2 Fræðileg nálgun  

2.1 Hvað er heimilisofbeldi?  

Heimilisofbeldi er fyrirbæri sem reynist oft erfitt að koma auga á og greina. 

Heimilisofbeldi er ein tegund kynbundins ofbeldis og geta birtingarmyndir ofbeldisins 

verið margar og mismunandi. Mikilvægt er að þekkja þær birtingarmyndir og gera sér 

grein fyrir þeim. Ofbeldið getur meðal annars birst í líkamlegu ofbeldi, andlegu ofbeldi 

eða kynferðislegu ofbeldi (Velferðarráðuneytið, 2006). 

Heimilisofbeldi er orðið mun kunnugra hugtak heldur en það var áður fyrr í 

samfélaginu og hefur hugtakið tekið miklum breytingum eftir 1970. Þar má nefna að 

meiri umfjöllun um heimilisofbeldi í fjölmiðlum og menntun sérfræðinga hefur þar mikil 

áhrif. Áður fyrr var þekking á heimilisofbeldi mjög takmörkuð í alla staði og var þekking 

hvað varðaði félagslega, andlega og lagalega þætti þess ábótavant. Með tímanum hafa 

tilfelli þar sem ofbeldi er beitt í nánum samböndum í mun meiri mæli verið viðurkennd 

og meðhöndluð sem heimilisofbeldistilfelli af lögreglunni heldur en var áður fyrr 

(Hreiðarsdóttir og Þórisdóttir, 2016; Kelly og Johnson, 2008).  

Það getur þó verið mjög erfitt að skilgreina hugtakið heimilisofbeldi þar sem mjög 

misjafnt er hvaða hegðun hver og einn telur falla undir slíkt. Skilgreiningarnar vísa samt 

sem áður nær alltaf til einhvers konar ofbeldishegðunar og valdbeitingar ásamt því að 

beinast að ágreiningi, hótunum, kúgunum, þvingunum eða áreiti að einhverju leyti 

(Guðbjörg S. Bergsdóttir og Rannveig Þórisdóttir, 2010). Skilgreining á heimilisofbeldi, 

samkvæmt verklagsreglum frá Ríkislögreglustjóra um meðferð og skráningu 

heimilisofbeldismála sem tilkynnt eru til lögreglu, vísar til þess að um sé að ræða ofbeldi 

þar sem gerandinn og þolandinn eru nákomnir, svo sem skyldir, tengdir eða hafi sögu 

um tengsl. Undir þessi tengsl má meðal annars flokka hjón, sambúðarfólk eða par, hvort 

sem sambandinu er lokið eða ekki. Einnig ná tengsl yfir afkvæmi, systkini, foreldra og 

forráðamenn. Samkvæmt verklagsreglunum getur ofbeldið átt sér stað hvar sem er og 

er því ekki bundið við heimili viðkomandi (Ríkislögreglustjórinn, 2014).   

Heimilisofbeldi á Íslandi var áður fyrr ekki skilgreint með lögum sem afbrot, nema 

einhvers konar annað skilgreint afbrot hafi einnig átt sér stað. Það leiddi til þess að 

viðbúnaður og viðbrögð lögreglu vegna slíkra ofbeldisbrota var mjög vægur og lítil. 
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Fyrsta rannsókn á heimilisofbeldi hér á landi var framkvæmd árið 1982 og byggðist 

hún á sjúkraskrám frá Slysavarðstofu Borgarspítalans. Rannsóknin sýndi fram á að 

heimilisofbeldi væri til staðar á heimilum í íslensku samfélagi (Hildigunnur Ólafsdóttir, 

Sigrún Júlíusdóttir og Þorgerður Benediktsdóttir, 1982). Það var ekki fyrr en árið 1996 

sem fyrsta rannsóknin sem byggðist á þátttöku þolenda var framkvæmd. Rannsóknin gaf 

til kynna að alls 14% kvenna og 4% karla hefðu orðið fyrir heimilisofbeldi af maka eða 

fyrrverandi maka sínum á sinni lífsleið. Þegar litið var yfir 12 mánaða tímabil gáfu 

niðurstöðurnar til kynna að 1,3% kvenna og 0,8% karla höfðu orðið fyrir heimilisofbeldi 

innan þess tímabils (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 1997).   

2.2 Kenningarleg nálgun  

Kynjaskipting heimilisofbeldis er og hefur verið mjög umdeilt viðfangsefni meðal 

fræðimanna. Aðalviðfangsefnið þegar kynjaskipting heimilisofbeldis er skoðuð milli 

kenniskóla er hversu jöfn kynjaskipting þolenda og gerenda er (Ingólfur V. Gíslason, 

2008). Fyrri rannsóknir og kenningar gefa mismunandi niðurstöður hvað kynjaskiptingu 

heimilisofbeldis varðar. Meðal annars gáfu niðurstöður rannsóknar árið 1975 hjá Murray 

Straus, Richard Gelles og Suzanne Steinmetz það til kynna að notkun ofbeldis væri sú 

sama hjá bæði körlum og konum en á sama tíma gefa aðrar rannsóknir til kynna ólíkar 

niðurstöður (Dixon, 2014).   

Tvö meginsjónarhorn sem skoða kynjaskiptingu heimilisofbeldis eru femínískar 

kenningar og kenningar um fjölskylduofbeldi. Samt sem áður eru ágreiningsmál innan 

beggja sjónarhorna fyrir sig og er þetta því gróf skipting (Ingólfur V. Gíslason, 2008).  

Árið 1980 byrjuðu femínískar kenningar að þróast og lögð var áhersla á að skoða 

ofbeldi gegn konum. Tíu árum seinna byrjuðu femínískir fræðimenn og afbrotafræðingar 

að framkvæma rannsóknir sem byggðust á reynslu þolenda til þess að skoða eiginleika 

og umfang ofbeldisins. Þær beindu athyglinni að ýmsum þáttum tengdum 

heimilisofbeldi en einn umdeildasti þátturinn var munurinn á kynjunum. Femíníska 

sjónarhornið byggir hugmyndir sínar upp á fræðilegum kenningum sem í grunninn 

beinast að mikilvægi samfélagslegra valda og ójafnréttis milli einstaka hópa (Dixon, 

2014; Johnson, 1995; Ingólfur V. Gíslason, 2008). Eins og áður hefur komið fram eru 

ýmis ágreiningsmál innan sjónarhornsins og því erfitt að fjalla um femínískar kenningar 

og heimilisofbeldi sem eitt samstíga sjónarhorn. Skipt er femínískum kenningum upp í 
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annars vegar róttækar og menningartengdar femínískar kenningar og hins vegar 

frjálslyndar femínískar kenningar.  

Bæði róttækar og menningartengdar femínískar kenningar um heimilisofbeldi 

byggja á því að gömlu feðraveldishugmyndirnar séu enn til staðar í samfélögum. Þessar 

hugmyndir hafa meðal annars áhrif á hegðun kynjanna þegar kemur að ofbeldi og 

nánum samböndum. Í þeim kemur fram það sjónarhorn að heimilisofbeldi gegn körlum 

sé ekki í samræmi við heimilisofbeldi gegn konum, hvað varðar umfang þess og 

afleiðingar. Þar af leiðandi er hunsaða sjónarhornið hluti vandamálsins, það er að segja 

karlkyns þolendur. Róttækar og menningartengdar femínískar kenningar fjalla um að 

karlmenn noti ofbeldi til þess að stjórna konum sínum, meðal annars með því að berja 

þær eða kúga (Dixon, 2014; Johnson, 1995; Ingólfur V. Gíslason, 2008).  

Hins vegar voru það frjálslyndir femínistar sem bentu á að heimilisofbeldi væri 

einstaklingsbundið atferli og hlutlaust hvað varðar kyn. Þeir lögðu áherslu á að 

heimilisofbeldi væri einstaklings- og fjölskylduvandamál, hvort sem það væru karlar eða 

konur sem notuðu ofbeldi til að vinna á vandamálum sínum og álagi. Félagsfræðingurinn 

Murray Straus er talinn vera einn helsti talsmaður frjálslynda femínismasjónarhornsins. 

Hann telur heimilisofbeldi vera ágreiningsvandamál fjölskyldna sem getur bitnað á 

báðum kynjum, frekar en að það sé einungis vandamál kvenna. Hann hélt því fram að 

það álag og tilfinningar sem fylgja hjónabandi og fjölskyldulífi gæti ýtt undir reiði og 

ofbeldishneigð hjá bæði konum og körlum (Dixon, 2014).  

Seinna sjónarhornið snýr að kenningum um fjölskylduofbeldi. Þær kenningar 

þróuðust í gegnum áhuga fræðimanna sem unnu með fjölskylduhugtakið, á mismunandi 

ágreiningsvandamálum innan fjölskyldna. Þessar kenningar tengjast jafnframt eldri 

verkum fræðimannanna Murray Straus og Richard Gelles (Johnson, 1995). Sjónarhornið 

skoðar heimilisofbeldi með þá áherslu að um kynjað samræmi sé að ræða, en leggur 

ekki einhliða áherslu á ofbeldi gegn konum. Heimilisofbeldi er í þessum kenningum 

frekar álitið fjölskylduvandamál (Dixon, 2014). Sjónarhornið byggist að mestu leyti á 

niðurstöðum stórra megindlegra rannsókna ásamt því að byggjast að vissu leyti upp á 

samskiptakenningum og kenningum um frávikshegðun (Ingólfur V. Gíslason, 2008).  

Straus og Gelles bjuggu til spurningakvarðann Conflict Tactics Scale (CTS) sem er eitt 

algengasta mælitækið í rannsóknum á heimilisofbeldi. Kvarðinn er ætlaður til að mæla 
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viðbrögð fólks í flóknu fjölskylduástandi, ásamt viðbrögðum við andlegu og líkamlegu 

ofbeldi hjá fjölskyldumeðlimum og umfangi ofbeldisins. Spurningalistinn á að vera 

nothæfur fyrir mismunandi fjölskyldugerðir og hlutverk innan fjölskyldunnar. Kvarðinn 

hefur lengi verið notaður og í mjög mörgum viðamiklum rannsóknum sem hafa leitt af 

sér mikla þekkingu á heimilisofbeldi (Straus, 1989). Kvarðinn hefur þó hlotið mikla 

gagnrýni þar sem talið er að hann sé ónákvæmt mælitæki. Meðal þeirrar gagnrýni sem 

kvarðinn hefur fengið á sig er að hann telur einstök ofbeldisatvik og þar af leiðandi er 

litið fram hjá ofbeldismynstri, hann tekur ekki tillits til þess ofbeldis sem notað er í 

sjálfsvörn, ásamt því að ólík ofbeldisatvik leggjast undir sama flokk, til dæmis hnefahögg 

karlmanns og bit konu (Ingólfur V. Gíslason, 2008).   

2.3 Tegundir heimilisofbeldis 

Michael P. Johnson (2008) bendir á að í gegnum tíðina hafi verið mikið af misskilningi og 

ósamkomulagi í rannsóknum og kenningum þegar fjallað var um heimilisofbeldi. Þar má 

sem dæmi nefna kynjasamræmi í heimilisofbeldismálum. Femínískir fræðimenn hafa 

stigið fram með sínar fullyrðingar um heimilisofbeldi eins og fjallað var um hér að 

framanverðu. Á móti koma síðan kenningar um fjölskylduofbeldi sem hafa allt annað 

sjónarhorn á heimilisofbeldi. Johnson bendir á í bók sinni frá 2008 að það var ekki fyrr 

en nýlega sem bæði sjónarhornin náðu um þann möguleika að þau væru einfaldlega að 

skoða mismunandi fyrirbæri eða tegundir heimilisofbeldis.  

Ýmsir fræðimenn hafa byggt upp sínar eigin kenningar um mismunandi tegundir 

heimilisofbeldis. Samkvæmt Michael P. Johnson (1995), fyrrum prófessor í félagsfræði 

og kvennafræðum, skiptist heimilisofbeldi innan fjölskyldna í Bandaríkjunum og 

vestrænum samfélögum upp í tvær mismunandi tegundir. Tegundirnar eru byggðar á 

samhengi stjórnunar í samböndum þar sem ofbeldi á sér stað. Þessi skipting hefur síðan 

verið mjög algeng í rannsóknum á heimilisofbeldi. 

Í fyrsta lagi var um að ræða tegundina ógnarstjórn feðraveldis (e. patriarchal/ 

intimate terrorism). Sú tegund vísar í gamlar hugmyndir um feðraveldið sem voru 

ríkjandi áður fyrr í vestrænum fjölskyldum og snúast um að konan sé eign eiginmanns 

síns. Gerendur ofbeldisins eru nánast eingöngu karlar. Í flestum tilfellum berjast 

konurnar ekki á móti og einungis í fáum tilfellum notast þær við sjálfsvörn. Slík 

hugmyndafræði gengur út frá því að konunni beri skylda til að hlýða eiginmanni sínum 
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en ef hún geri það ekki, sé ofbeldi lausnin til þess að láta hana hlýða skipunum 

eiginmannsins sem er alltaf að reyna að ná völdum yfir konunni. Um er að ræða 

alvarlegt ofbeldi í flestum tilfellum og yfirleitt er langvarandi kúgunarferli og ákveðið 

mynstur í gangi. Ekki er einungis um að ræða notkun ofbeldis heldur einnig fjárhagsleg 

yfirráð, hótun, einangrun og fleiri stjórnunarhætti. Kvennahreyfingar og femínískar 

kenningar hafa beint athygli sinni mikið að þessari tegund heimilisofbeldis. Þessi tegund 

ofbeldis er sú sem almenningi finnst vera heimilisofbeldi, telur Johnson. Hann segir að 

meginástæðan fyrir því sé vegna þess að þessi tegund er sýnilegust í fjölmiðlum og 

femínískir fræðimenn í Bandaríkjunum hafi aðallega beint athyglinni á hana.  

Önnur tegund heimilisofbeldis er, samkvæmt Johnson, aðstæðubundið makaofbeldi 

(e. common couple violence / situational couple violence) sem gefur til kynna deilur þar 

sem báðir aðilar sambandsins geta notað ofbeldi til að koma sínu á framfæri, óháð kyni. 

Um er að ræða ágreining sem getur orðið til í daglegu lífi fólks og gengur út að ná 

völdum á ákveðnum kringumstæðum en ekki ná völdum yfir sambandinu sjálfu. 

Aðstæðubundið makaofbeldi er líklegra til að vera ekki eins alvarlegt og ógnarstjórn 

feðraveldisins. Einkenni þessarar tegundar eru oft stök tilfelli sem eiga það ekki til að 

aukast en geta þó líka verið síendurtekin af einum eða báðum aðilum (Johnson, 1995; 

Johnson, 2008; Ingólfur V. Gíslason, 2008).  

Seinna meira gerði Johnson (2008) breytingar á flokkun sinni og bætti við öðrum 

tegundum heimilisofbeldis. Þar má nefna tegundina mótspyrnuofbeldi (e. violent 

resistance) sem vísar í ofbeldissamband þar sem makinn er bæði ofbeldisfullur og með 

yfirráð en hinn aðilinn með mótspyrnu og getur verið ofbeldisfullur. Einstaklingar eiga 

það til að sýna mótspyrnu nánast sjálfkrafa og beita viðkomandi ofbeldi til baka eða vera 

með það markmið að láta hinn aðilann hætta. Johnson bætti einnig við tegundinni 

gagnkvæmt kúgunarofbeldi (e. mutual violent control) sem beinist að því að báðir aðilar 

sambandsins eru ofbeldisfullir og stjórnsamir. Þessi flokkur er lítill og ekki mörg tilfelli 

sem að falla í hann en þó nokkur. Átök myndast innan sambandsins og vilja báðir aðilar 

völd yfir sambandinu sem leiðir til ofbeldis milli beggja aðila (Johnson, 2008). Ásamt 

fyrrnefndum tveimur tegundum bættist við tegundin skilnaðarofbeldi (e. separation-

instigated violence). Skilnaðarofbeldi vísar til ofbeldis sem á sér stað í kjölfar skilnaðar 

innan fjölskyldu þar sem engin saga er um ofbeldi í sambandinu. Ofbeldið er óháð kyni, 
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það er óvænt og oftast ólíkt gerandanum. Ofbeldið á það til að koma í kjölfar erfiðs 

skilnaðar, niðurlægingar eða framhjáhalds þar sem viðkomandi missir alla stjórn á skapi 

sínu. Líklegir gerendur eru þeir sem skildir eru eftir í sárum sínum og eru í áfalli eftir 

skilnað. Ofbeldið einkennist oftast af því að hlutum er kastað í makann, eignir eyðilagðar 

eða að maka er ógnað með vopni (Kelly og Johnson, 2008).  

Johnson tók síðar út flokkana gagnkvæmt kúgunarofbeldi og skilnaðarofbeldi þar 

sem þeir flokkar voru smáir í sumum úrtökum. Eftir það byggðist vinna Johnson einungis 

upp á þremur meginflokkum heimilisofbeldis; ógnarstjórn feðraveldisins, 

aðstæðubundnu makaofbeldi og mótspyrnuofbeldi en þó er oft einungis vísað til tveggja 

flokka skiptingar og eru það þá fyrstu tvær tegundirnar sem átt er við. Tegundin 

aðstæðubundið makaofbeldi er langalgengasta formið af heimilisofbeldi (Johnson, 

Leone og Xu, 2014). 

2.3.1 Gagnrýni á tegundir heimilisofbeldis 

Tveggja flokka skiptingin hjá Johnson, þar sem um er að ræða annars vegar ógnarstjórn 

feðraveldis og hins vegar aðstæðubundið makaofbeldi, hefur í gegnum tíðina haft mikil 

áhrif á ýmsar rannsóknir sem skoða kynjað samræmi heimilisofbeldis. Margir fræðimenn 

hafa samþykkt og notað flokkunina. Flokkunin hefur þó fengið á sig ýmsa gagnrýni, bæði 

jákvæða og neikvæða.  

Kristin L. Anderson (2008) telur að fólk hafi verið of fljótt á sér að samþykkja 

flokkunina og framkvæmdi hún rannsókn þar sem hún lagði áherslu tvær megin 

spurningar um nytsemi flokkunar Johnson. Spurningar Andersons beinast annars vegar 

að því hvort flokkun Johnson myndi auka möguleika á því að skýra breytileika neikvæðra 

afleiðinga heimilisofbeldis sem á sér stað, samanborið við notkun venjulegra mælinga á 

tíðni og alvarleika ofbeldis. Hins vegar vildi hún skoða hvort notkun stjórnunar sem 

aðgreinir tegundir Johnsons, hjálpi að útskýra neikvæðar afleiðingar heimilisofbeldis. 

Anderson notaði í rannsókn sinni gögn úr alþjóðlegri könnun um ofbeldi gegn konum 

sem heitir National Violence Against Women Survey (NVAWS). Úrtak hennar innihélt 

4,575 giftar konur og alls höfðu 208 konur í úrtakinu orðið fyrir heimilisofbeldi. Af 

þessum 208 konum sögðust 35% hafa orðið fyrir ógnarstjórn feðraveldis á móti 65% 

sem sögðust hafa orðið fyrir aðstæðubundnu makaofbeldi.  



14 

Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna mismikinn stuðning við tveggja flokka 

skiptingu Johnson. Eins og Johnson leggur til, þá er flokkunin hans nauðsynleg fyrir 

skilning og viðbrögð við heimilisofbeldi. Anderson bendir aftur á móti á, að ef svo er, þá 

ætti flokkunin að útskýra hvers vegna ofbeldið hefur misneikvæð áhrif á þolendur 

heimilisofbeldis. Rannsókn Anderson gefur þó ekki slíkt til kynna, hún bendir á að 

flokkunin virki ekki alltaf betur en aðrar mælingar til að segja til um neikvæðar 

afleiðingar ofbeldisins. Rannsóknin gefur einnig til kynna að flokkunin greini vel frá 

áfallastreituröskunareinkennum í kjölfar ofbeldis en aftur á móti er flokkunin ekki eins 

góð og aðrar ofbeldismælingar í að segja til um þau meiðsli sem þolendur verða fyrir 

ásamt því að hún er ekki eins góð í að greina frá þolendum sem yfirgefa ofbeldisfull 

sambönd.  

Megintakmörkunin við notkunina á flokkun Johnson er, samkvæmt Anderson, að 

flokkunin tekur ekki tillit til afleiðinga í kjölfar mikillar stjórnunar þegar ekki er um 

líkamlegt ofbeldi að ræða. Þar með eru þær konur sem ekki verða fyrir líkamlegu 

ofbeldi, ekki taldar þolendur heimilisofbeldis samkvæmt flokkuninni þó svo að þær hafi 

upplifað mjög alvarlegt ofbeldi þar sem um mikla stjórnun var að ræða. Rannsóknir sýna 

að margar konur upplifa mjög mikla stjórnun í sambandi en verða ekki fyrir líkamlegu 

ofbeldi. Anderson prófaði að búa til nýjan flokk með konum sem upplifa mikla stjórnun í 

sambandi en ekkert líkamlegt ofbeldi og alls voru 3% úrtaksins eða 126 konur sem féllu í 

þann flokk, sem er stærri hópur en ógnastjórn feðraveldisins. Anderson bendir á að ef 

rannsakendur ætla að halda áfram að nota flokkun Johnson verði þeir að varast að 

missa þennan hóp út, þolendur sem upplifa miklar stjórnun í sambandi en ekki líkamlegt 

ofbeldi.  

Johnson, Leone og Xu (2014) gerðu rannsókn þar sem þau færðu rök fyrir því að í 

fyrri tilraunum til að greina í sundur mismunandi tegundir heimilisofbeldis hafi verið 

hægt að greina alvarlega villu. Gagnrýnt hefur verið að niðurstöður gagna sýni að bæði 

ógnarstjórn feðraveldis og mótspyrnuofbeldi séu afar sjaldgæf fyrirbæri. Ástæðan fyrir 

því er ekki einungis að makaofbeldi er mun algengara, heldur einnig að bæði þolendur 

og gerendur í ógnarstjórn feðraveldis eru ólíklegir til þess að taka þátt í könnunum um 

ofbeldið. Felson og Outlaw fundu út í gögnum NVAWS að ekkert samband væri milli 

stjórnsamlegrar hegðunar og ofbeldis úr úrtaki sem innihélt ofbeldistilfelli í núverandi 
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sambandi en þegar þeir skoðuðu gögn um fyrri sambönd kom í ljós sterkt samband milli 

stjórnsemi og ofbeldis hjá körlum en ekki konum. Eftir þessar niðurstöður drógu 

Johnson, Leone og Xu þá ályktun að í NVAWS gögnunum um fyrri sambönd væri töluvert 

af tilfellum sem myndu falla undir ofbeldistegundarinnar ógnarstjórn feðraveldis. Þau 

gerðu rannsókn þar sem þau skoðuðu einstaklinga á aldrinum 18-97 ára sem höfðu 

orðið fyrir ofbeldi í núverandi og fyrra sambandi. Alls voru þátttakendur 2,436 konur og 

2,062 karlar úr fyrra sambandi og 4,846 konur og 5,126 karlar í núverandi sambandi. 

Niðurstöðurnar úr rannsókn þeirra sannreyndu ályktun þeirra um að þegar skoðað væri 

núverandi samband mætti sjá fá eða engin tilfelli um ógnarstjórnun feðraveldis en þegar 

notuð væru gögn um fyrrverandi samband mætti sjá fleiri tilfelli. Í þessi úrtaki tilkynntu 

22% kvenna um ofbeldistegundina ógnarstjórnun feðraveldis og þó nokkrir karlar. 

Johnson, Leone og Xo benda meðal annars á að  í kjölfar þessarar rannsóknar þurfi alltaf 

að athuga fyrrverandi sambönd þegar heimilisofbeldi er skoðað, það gefi réttari mynd af 

ofbeldinu heldur en að notast við núverandi samband.  

Eins og sjá má hefur flokkun Johnson fengið á sig ýmsa gagnrýni. Flokkunin hefur 

sína kosti en það eru þó nokkrar takmarkanir á henni sem vert er að hafa í huga við 

notkun hennar. Þessi gagnrýni mun nýtast vel fyrir fræðimenn og rannsóknir á 

heimilisofbeldi. 
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3 Karlkyns þolendur heimilisofbeldis 

Þó svo að heimilisofbeldi gegn körlum hafi alltaf verið til staðar þá hefur umræðan um 

það verið lítil sem engin. Hér á landi hafa aðstæður karlkyns þolenda lítið verið skoðaðar 

en mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að karlar verða líka fyrir heimilisofbeldi. Það 

var ekki fyrr en árið 2005 sem að Evrópuráðið var með ráðstefnu um heimilisofbeldi 

þegar breytingar áttu sér stað. Þar var einn hluti ráðstefnunnar tileinkaður körlum sem 

þolendum heimilisofbeldis. Bent er á að mögulega geti ástæðan fyrir þessu verið að 

þróunin beinist að því að staða kynjanna jafnist hvað ofbeldi gegn maka varðar (Ingólfur 

V. Gíslason, 2008; Velferðarráðuneytið, 2006).  

Rannsóknir sem að fjalla um heimilisofbeldi hafa í gegnum tíðina fjallað um 

heimilisofbeldi gegn konum í mun meiri mæli heldur en heimilisofbeldi gegn körlum. 

Ýmsar ástæður geta verið á þeim mun. Ein af ástæðunum er að heimilisofbeldi gegn 

körlum er óþekktara fyrirbæri heldur en heimilisofbeldi gegn konum. Önnur ástæða er 

að flestar kannanir gefa til kynna að algengara sé að konur séu þolendur heimilisofbeldis 

og karlar séu gerendur. Einnig benda margar kannanir á að ofbeldi gegn konum sé 

alvarlegra og líklegra að það sé viðvarandi stjórnunar- og kúgunartæki heldur en ofbeldi 

kvenna gegn körlum (Ingólfur V. Gíslason, 2008; Drijber, Reijnders og Ceelen, 2013). 

Mögulegar ástæður fyrir því hvers vegna heimilisofbeldi gegn körlum er vanmetið og oft 

sé litið framhjá því, eru að mennirnir sjálfir eru ólíklegri að líta á atburðinn sjálfan sem 

afbrot og eru ólíklegri til þess að tilkynna ofbeldið. Gömul könnun leiddi í ljós að minna 

en 1% manna sem höfðu orðið fyrir heimilisofbeldi tilkynntu það til lögreglunnar 

(Dutton og White, 2013).  

Þrátt fyrir að rannsóknir hafi sýnt í áratugi að karlar geti verið þolendur 

heimilisofbeldis frá kvenkyns maka, þá telja sumir að það eigi sér ekki stað nema um 

sjálfsvörn eða mótspyrnu konunnar sé að ræða. Þeir sem eru þeirrar skoðunar telja að 

heimilisofbeldi sé vandamál þar sem karlar reyni að viðhalda völdum sínum yfir konunni 

og þar með sé ekki möguleiki að konur geti verið gerendur ofbeldisins. Þessar 

hugmyndir sem virðast vera til staðar hjá sumum, hafa verið afsannaðar af rannsóknum 

sem skoða ástæður kvenna sem beita ofbeldi gegn maka sínum. Þær rannsóknir sýna 

fram á að flestar konur segja ástæðurnar ekki vera sjálfsvörn eða mótspyrnu, þó svo það 

eigi við í mörgum tilfellum (Hines og Douglas, 2010). 
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Önnur hugmynd sem hefur verið til staðar, bendir á stærðarmun milli karla og 

kvenna. Karlar eru að meðaltali líkamlega stærri og sterkari heldur en kvenkyns makar 

þeirra. Sumir fræðimenn hafa gefið til kynna að ef karlar verða fyrir ofbeldi frá kvenkyns 

maka sínum, geti þeir sýnt mótspyrnu gagnvart konunni og hafi getu til þess að yfirgefa 

aðstæðurnar þegar þeir vilja. Einnig er ofbeldið talið vera smávægilegt og fyndið og að 

það hafi engin félagsleg eða andleg áhrif á karlinn sem verður fyrir því. Þessar 

hugmyndir hafa einnig verið afsannaðar. Töluverður fjöldi rannsókna bendir á að 

ofbeldið getur valdið hræðslu og ótta hjá körlunum og getur verið mjög alvarlegt. Þrátt 

fyrir að karlkyns þolendur séu taldir meiðast í minna mæli heldur en konur, þá geta 

afleiðingarnar hjá þeim verið alvarlegar og valdið miklum félagslegum og andlegum 

erfiðleikum (Hines og Douglas, 2010).  

Hines og Douglas (2010) vildu skoða nánar þá menn sem verða fyrir heimilisofbeldi 

frá kvenkyns maka sínum og skoða þeirra reynslu á ofbeldinu. Þeir könnuðu meðal 

annars hvers konar ofbeldi karlmenn urðu fyrir og hvað kom í veg fyrir það að þeir 

yfirgáfu sambandið. Þeir notuðust við 302 manna úrtak af körlum sem höfðu leitað sér 

hjálpar eftir heimilisofbeldi frá kvenkyns maka sínum. Eigindleg viðtöl voru notuð og 

fóru annað hvort fram í gegnum netið eða í síma. Aldursbilið var 18-59 ára og þurftu 

aðilarnir að hafa verið í nánu sambandi með konu í að minnsta kosti mánuð síðastliðið 

ár þar sem þeir urðu fyrir heimilisofbeldi ásamt því að þurfa hafa leitað sér hjálpar á 

þeim tíma. Skoðaðar voru almennar upplýsingar, bæði um manninn og maka hans en 

meðal annars var litið á aldur, kynþátt, persónulega innkomu, menntun og búsetu. 

Þátttakendurnir voru spurðir helstu spurninga um sambandið, meðal annars um lengd 

þess, hversu langt væri síðan það endaði ef því væri lokið og hversu mörg börn tengdust 

sambandinu ef einhver. Notast var við CTS kvarðann til að mæla umfang ofbeldisins, 

hvers konar ofbeldi maðurinn hafi orðið fyrir, það er að segja andlegu ofbeldi, líkamlegu 

eða kynferðislegu ofbeldi og metinn sá skaði sem ofbeldið hafði í för með sér. Skoðuð 

var andleg heilsa viðkomandi og hvort hann hafi verið greindur með andlegan sjúkdóm. Í 

lokin var spurt um hvort mennirnir hefðu hugsað út í það að yfirgefa maka sinn og ef svo 

væri hvað væri þá að hindra þá í að framkvæma það.  

Meginniðurstöður Hines og Douglas leiddu í ljós að um 80% þátttakendanna sögðu 

að þeir hefðu meiðst í ofbeldinu. Þeir þátttakendur sem höfðu meiðst í ofbeldinu höfðu 
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að meðaltali verið meiddir einu sinni í mánuði. Yfir 90% þátttakenda urðu fyrir harðri 

líkamlegri árás sem líkleg væri til að valda meiðslum og af þeim sögðu yfir 50% að þeir 

höfðu orðið fyrir mjög alvarlegu líkamlegu ofbeldi, það mikið að það hefði ógnað lífi 

þeirra. Þetta líkamlega ofbeldi innihélt meðal annars barsmíðar, hótun með vopni, það 

er hníf eða byssu, eða hótun um kyrkingu. 

Þegar andleg heilsa mannanna var skoðuð kom í ljós að fjórðungur mannanna var 

greindur með andlegan sjúkdóm og um 40% af þeim greindust eftir tengingu við 

kvenkyns makann. Þegar einungis er tekin fyrir andlegi sjúkdómurinn 

áfallastreituröskun, kom í ljós að 75% karlanna sem voru með þann sjúkdóm greindust 

eftir að samband þeirra við makann byrjaði. Hines og Douglas benda þá á að sambandið 

sjálft sé ekki rót sjúkdómanna heldur gefa niðurstöðurnar vísbendingar um að 

sjúkdómarnir séu afleiðing ofbeldis.  

Niðurstöður rannsóknar Hines og Douglas (2010) gáfu einnig til kynna að meira en 

helmingur þátttakenda teldi kvenkyns maka sína hafa falsað ásökun gegn þeim sem 

snerist um að þeir hefðu beitt þær ofbeldi eða gert börnunum mein. Þessar niðurstöður 

eru í samræmi við nokkrar fyrri rannsóknir og meðal annars eina rannsókn eftir Hines 

þar sem um 50% karlkyns þolendur sögðu að maki þeirra hafi sett falsaðar upplýsingar 

fram með það markmið að fá fullt forræði yfir börnunum sínum eða til að fá 

nálgunarbann.  

Það er því greinilegt að karlmenn verða líka fyrir heimilisofbeldi af hendi kvenkyns 

maka. Það vandamál hefur þó átt undir högg að sækja í gegnum tíðina. Greinilegt er að 

karlar geta lent í samskonar heimilisofbeldi og kvenkyns þolendur og geta afleiðingarnar 

orðið mjög slæmar. Talið hefur verið að ofbeldi af hendi konu geti verið svipað eða 

frábrugðið ofbeldis frá körlum. 

3.1 Einkenni ofbeldisins 

Af öllum umdeildum umræðum innan fræðasviðs heimilisofbeldis er spurningin um 

kvenkyns gerendur hvað umdeildust. Spurningin um kvenkyns gerendur hefur gert 

femínískum fræðimönnum erfitt fyrir síðan árið 1975 þegar rannsókn gaf til kynna að 

konur væru eins ofbeldisfullar í nánum samböndum og karlar.  
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Ofbeldi þar sem gerandinn er kona, er meðal annars talið minna alvarlegt en þegar 

gerandinn er karl en auk þess oft er talið að um sjálfsvörn hafi verið að ræða. 

Rannsóknir hafa þó gefið til kynna að heimilisofbeldi þar sem konan er gerandi geti átt 

sér stað líkt og þegar um er að ræða karlkyns gerendur. Ofbeldið getur haft mjög 

alvarlegar afleiðingar í för með sér fyrir karlkyns þolendur (Carney, Buttell og Dutton, 

2007). Rannsóknir hafa þó bent á að tilgangur ofbeldisins sé líklega oft ekki sá sami og 

gefa til kynna að tilgangur ofbeldis kvenna sé oft sjálfsvörn og stjórnleysi en ofbeldi karla 

sé almenn kúgun (Ingólfur V. Gíslason, 2008). 

Ofbeldi gegn körlum er talið líklegra til að vera aðallega andlegt og eru neikvæðar 

andlegar afleiðingar greinilegt einkenni þess, auk þeirra líkamlegu meiðsla sem þeir geta 

orðið fyrir. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar sem gerð var á 3.461 karlkyns 

háskólanemum eru greinileg tengsl milli þess að hafa orðið fyrir heimilisofbeldi og 

einkenna áfallastreituröskunar. Andlegt ofbeldi getur þó haft mjög slæmar afleiðingar í 

för með sér, svipað og líkamlegt ofbeldi. Karlar eru, samt sem áður, að meðaltali mun 

ólíklegri en konur til að meiðast líkamlega. Þegar heildarmyndin er skoðuð gefa 

rannsóknir þó til kynna að ofbeldi gegn konum hafi alvarlegri andlegar og líkamlegar 

afleiðingar heldur en ofbeldi gegn körlum (Ingólfur V. Gíslason, 2008; Dutton og White, 

2013).  

Þegar um var að ræða líkamlegt ofbeldi kvenna í garð karla var algengast að notast 

við einhvers konar hlut eða í 54% tilfella. Þar var til dæmis notast við stól, hníf eða 

einhvers konar búsáhöld. Á eftir því var algengast að þolendurnir væru kýldir, bitnir, 

gripið um háls þeirra eða þeir klóraðir. Þegar um andlegt ofbeldi var að ræða þá var 

algengasta form þess að þolendur væru lagðir í einelti af maka, þeir væru hunsaðir eða 

þeim hótað. Oft var notast við þá aðferð að hóta viðkomandi hvað varðar börnin þeirra 

en þeir þolendur sem lentu í því upplifðu sig valdalausa og voru hræddir um að missa 

samband við börnin sín (Drijber, Reijnders og Ceelen, 2013).  

Svipaðar niðurstöður má sjá úr gögnum frá neyðarmóttöku í Philadelphiafylki í 

Bandaríkjunum. Þær benda til þess að í 47% heimilisofbeldistilfella gegn körlum hafði 

þolandinn verið sleginn, bitinn, kýldur eða kyrktur og í 37% tilfella var notast við 

einhvers konar vopn gegn þeim (Dutton og White, 2013). 
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Andlegt ofbeldi er greinilega hvað mest algengasta formið á ofbeldi gegn körlum þó 

svo að líkamlegt ofbeldi eigi sér oft stað líka. Eins og sjá má er notkun einhvers konar 

hlutar eða vopns mjög algeng þegar konur eru gerendur og mætti velta því fyrir sér 

hvort stærðar- og styrktarmunur kynjanna hafi eitthvað að segja um það. 

3.2 Karlmennska og staðalímyndir samfélagsins 

Karlmennska er þáttur sem er ekki meðfæddur, hann er fengin í gegnum félagslega 

hegðun undir kringumstæðum sem eru stöðugt breytilegar eftir kyni og völdum 

(Eckstein, 2010). Samfélagsleg mótun karla hefur gert það að verkum að ólíklegra er að 

þeir leiti sér hjálpar en konur. Þeim er kennt frá barnsaldri að halda vandamálum sínum 

og tilfinningum fyrir sjálfa sig (Dutton og White, 2013).  

Fontes (2006) bendir á í bók sinni að samfélagið lítur á karla sem tjá sig um 

heimilisofbeldi, sem skræfur fyrir að leyfa konum sínum að lemja þá og kvarta um það. 

„Taktu þessu eins og maður“ er setning sem að vísar í þá sem kvarta ekki og sýna enga 

viðkvæmni eða neins konar tilfinningar eða líkamlegan sársauka, sérstaklega ef að 

gerandinn er kvenmaður. Fontes segir það ekki vera skrítið undir slíkum 

kringumstæðum að karlar séu smeykir við það að tilkynna ofbeldið eða tala um það 

opinskátt. Menn eru taldir vera með það hlutverk í samfélaginu að verja aðra og þá 

sérstaklega konur og börn, þeir eiga ekki að þurfa sjálfir á vörn að halda. Þeir karlar sem 

verða fyrir ofbeldi frá konum sínum þurfa þó á hjálp að halda frá öðrum og er möguleiki 

á því að þeir túlki það þannig að þeir séu ekki ekta karlmenn og geti ekki hjálpað sjálfum 

sér.  

Kvenkyns þolendur heimilisofbeldis hafa verið teknir mun alvarlegar en karlkyns 

þolendur í gegnum tíðna og benda rannsóknir á að kynjaðar staðalímyndir séu 

langvarandi. Í rannsókn einni skoðuðu tveir hópar nákvæmlega eins atburð, annars 

vegar þar sem kona var gerandi og hins vegar þar sem karl var gerandi. Í seinna tilfellinu 

var atburðurinn talinn vera mun ofbeldismeiri og mun líklegra til að kalla á inngrip frá 

lögreglu. Aðrar rannsóknir styðja einnig þessar niðurstöður. Samfélagið lítur á 

heimilisofbeldi framið af körlum sem mun alvarlegra fyrir þolandann heldur en ofbeldi 

sem framið af konum (Dutton og White, 2013).  

Sheila M. Seelau og Eric P. Seelau (2005) gerðu rannsókn þar sem þau vildu skilja 

betur hvað væri undirliggjandi í þeirri skoðun að fólk hefði oft og tíðum meiri áhyggjur af 
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heimilisofbeldi þar sem þolandinn er kvenkyns en ekki karlkyns heldur en heimilisofbeldi 

þar sem gerandinn er karlkyns en ekki kvenkyns. Meginmarkmið þeirra var finna út þá 

þætti sem hefðu áhrif á þessa skoðun. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 192 

háskólanemar í Bandaríkjunum, 112 konur og 80 karlar. Aldursbilið var 18-28 ára. Hver 

þátttakandi fékk tveggja blaðsíðna lýsingu á atburði sem fellur undir heimilisofbeldi, 

atburði sem átti sér stað í sambúð einstaklinga sem tengdir voru tilfinningaböndum. 

Einnig fékk hver þátttakandi spurningalista sem átti að meta túlkun viðkomandi á 

ofbeldisatburðinum og spurningalista um persónulegan bakgrunn.  

Niðurstöður rannsóknarinnar eru sambærilegar fyrri rannsóknum og gefa til kynna 

að fólk bregst meira við og telur atburði alvarlegri þegar um er að ræða ofbeldi þar sem 

kona er þolandi og karl er gerandi. Karlar voru taldir vera mun meira ógnandi heldur en 

konur og þær taldar vera mun viðkvæmari. Höfundar rannsóknarinnar töldu að þetta 

sjónarhorn með kynjuðum staðalímyndum væri að hluta til komið frá mati fólks á 

mögulegum skaða. Með þeim kynjuðu staðalímyndum að konur séu viðkvæmari, voru 

gerendurnir frekar taldir geta alvarlega skaðað kvenkyns þolendur heldur en að konur 

gætu skaðað karlkyns þolendur. Karlkyns gerendur voru taldir líklegri heldur en 

kvenkyns gerendur til að skaða þolandann, sem tengist þeim staðalímyndum að karlar 

séu valdameiri og meira ógnandi. Þátttakendurnir sáu meiri þörf fyrir að verja kvenkyns 

þolendur ásamt því að mæla með meiri þátttöku lögreglu og mæltu einnig með meiri 

sektarúrskurðum og refsingu (Seelau og Seelau, 2005). 

3.3 Kynjaður mismunur innan réttarkerfisins 

Dutton og White (2013) benda á að lögreglan og réttarkerfið sé fast með gamlar 

kynjaðar hugmyndir sem gera körlum erfitt fyrir.  

Þó nokkrar rannsóknir hafa bent á að karlar eru mun líklegri til þess að vera 

handteknir og kærðir fyrir heimilisofbeldi. Ein rannsókn gaf til kynna að karlmenn væru 

yfir 15 sinnum líklegri að vera kærðir fyrir heimilisofbeldi heldur en konur í þeim 

tilfellum þar sem hvorugur aðilinn var særður. Önnur rannsókn sýndi þær niðurstöður 

að 85% karla en einungis 53,5% kvenna voru kærð eftir handtöku í 

heimilisofbeldismálum (Dutton og White, 2013). Í rannsókn Seelau og Seelau (2005) 

gáfu niðurstöðurnar til kynna að þátttakendurnir mæltu með að lögreglan myndi 

handtaka karlkyns gerendur en aftur á móti mætu þeir með að gefa kvenkyns gerendum 
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einungis viðvörun. Ætlast er til þess að tekið sé harðar á karlkyns gerendum heldur en 

kvenkyns og þessar niðurstöður gefa það til kynna.   

McCarrick, Davis-McCabe og Hirst-Winthrop (2016) framkvæmdu rannsókn þar sem 

þær vildu skoða reynslu þeirra karla sem höfðu orðið fyrir heimilisofbeldi af kvenkyns 

gerenda og höfðu seinna samband við eða tengdust réttarkerfinu (e. Criminal Justice 

System – CJS) á einhvern hátt. Þátttakendurnir voru sex karlar sem voru fengnir í viðtal, 

annars vegar með beinum hætti og hins vegar í gegnum samskiptamiðillinn Skype. 

Mennirnir voru á aldrinum 40-65 ára.  

Viðtölin gáfu til kynna fjögur meginþemu. Í fyrsta lagi að einstaklingur sé sekur 

þangað til sakleysi hans hefur verið sannað og hlutverk þolenda sem geranda. Þar kom 

fram að karlkyns þolendurnir fundu fyrir því að þeir voru óréttlátt meðhöndlaðir og 

meðhöndlaðir sem gerendur af réttarkerfinu. Annað þemað var karlmennskueiginleikar, 

sem byggist upp á frásögn þátttakenda um hvernig þeir líta á sitt eigið kyn og hvernig 

það hefur áhrif á þeirra reynslu ásamt þeirra skynjun á hvernig réttarkerfið og 

samfélagið í heild sinni lítur á karlkyns þolendur. Mennirnir minntust á þeirra líkamlegu 

eiginleika og styrk þegar þeir töluðu um að vera þolendur ofbeldis frá konu og sumir 

töluðu um að hafa misst karlmennskueiginleika sína. Þeir bentu á að hvorki lögreglan né 

réttarkerfið hafi trúað þeim og verið óréttlát vegna þeirrar staðreyndar að þeir væru 

karlar og það sama fannst þeim eiga við um hvernig samfélagið leit á þá. Þeir töldu vera 

ójafnrétti þegar kæmi að því að tala um tilfinningar sínar í samfélaginu, karlar séu 

meðhöndlaðir öðruvísi vegna hlutverkaskiptingar kynjanna og samfélagslegra væntingar 

til þeirra. Þriðja þemað sem viðtölin gáfu til kynna var um neikvæðar andlegar 

afleiðingar þolendanna. Reiði var tilfinning sem að þátttakendur bentu á gagnvart 

gerandanum og réttarkerfinu. Einnig mátti sjá einkenni andlegs áfalls í gegnum viðtölin 

sem tengja má við ofbeldið sjálft ásamt áhrifum frá sambandi þeirra við réttarkerfið. 

Fyrri rannsóknir hafa bent á að þunglyndi karla getur komið fram í reiði eða 

árásarhneigð og sýnir það fram á að þátttakendur þessarar rannsóknar gætu verið að 

vinna í andlegum veikindum. Þar sem viðmið samfélagsins um karlmennsku eru að 

karlmenn séu harðir og gráti aldrei hlýtur sorg og viðkvæmni karla að vera 

samfélagslega óásættanleg. Fjórða og síðasta þemað var ljósið í endanum þar sem 

jákvæðar andlegar breytingar eiga sér stað eftir mikið áfall og erfiðan tíma. Þar reyndu 
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mennirnir að halda lífinu áfram og læra af reynslunni, læra á sjálfa sig og mannlega 

hegðun. Óeigingirni og samúð voru þættir sem þátttakendur rannsóknarinnar minntust 

á þegar atburðurinn og það sem fylgdi honum var yfirstaðið, meðal annars að vilja 

hjálpa öðrum mönnum sem eru þolendur.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að kynjabundnar staðalímyndir sem hafa 

áhrif á viðhorf samfélagsins, hafa mögulega líka áhrif á viðhorf meðlima innan 

réttarkerfisins. Rannsóknin styður það að heimilisofbeldi sé mannlegt vandamál en ekki 

kynjað vandamál og áhrif þess á þolandann séu mikil, sama af hvaða kyn hann er 

(McCarrick, o.fl., 2016). 

Í rannsókn sem Drijber, Reijnders og Ceelen (2013) framkvæmdu um reynslu 

karlkyns þolenda af heimilisofbeldi og tilhneigingu þeirra til að tilkynna ofbeldið kom í 

ljós að alls 33 þátttakendur minntust á að lögreglan hafi neitað að hjálpa til þegar þeir 

reyndu að tilkynna eða kæra heimilisofbeldið. Einnig bentu nokkrir á að þegar þeir hafi 

tilkynnt ofbeldið hafi þeir ekki verið teknir alvarlega og skuldinni jafnvel skellt á þá sjálfa.  

Sumar rannsóknir benda á að viðbrögð lögreglunnar og réttarkerfisins geti hindrað 

það að þolendur tilkynni ofbeldið til lögreglu þar sem bent er á að lögreglan og 

réttarkerfið eigi það til að hlífa gerendum ofbeldisins. Samt sem áður eru niðurstöður 

hvað þetta málefni varðar mjög blandaðar (Felson, o.fl., 2002). 
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4 Tilkynningar heimilisofbeldis 

Það geta verið margar og flóknar persónubundnar ástæður fyrir því hvers vegna 

þolendur heimilisofbeldis tilkynna ekki ofbeldið til lögreglu. Rannsóknir sem að skoða 

tilkynningar þolenda, skoða vanalega áhrif af félagslegum og aðstæðubundnum 

breytum á ákvörðun þolandans að tilkynna ofbeldið (Felson, Messner, Hoskin og Deane, 

2002; Hreiðarsdóttir og Þórisdóttir, 2016). 

Felson, Messner, Hoskin og Deane (2002) greina frá því að mismunandi gögn séu til 

um hvort þolendur heimilisofbeldis séu ólíklegri til að tilkynna til lögreglu heldur en 

þolendur annars konar ofbeldis. Sumar rannsóknir benda á að þolendur séu ólíklegri til 

að tilkynna ofbeldið þegar gerandinn er nákominn á meðan aðrar rannsóknir benda á að 

samband þolanda og geranda segi ekkert til um hvort þolandinn tilkynni ofbeldið eða 

ekki. Sumar rannsóknir benda á að þegar þolendur skilgreina sjálfa sig sem þolendur 

afbrots þá skipti engu máli hver gerandinn sé. Eins og sjá má er þetta viðfangsefni mjög 

umdeilt og niðurstöður misvísandi.  

Hegðun lögreglumanna skiptir miklu máli og hafa rannsóknir bent á að hegðun og 

mat þeirra á aðstæðum hafi áhrif á mat almennings á þeim. Neikvætt viðhorf 

lögreglumanna getur komið í veg fyrir að þolendur tilkynni ofbeldi og hafa þolendur 

minnst á að neikvætt viðhorf lögreglumanna geti leitt af sér meiri skaða heldur en sjálft 

ofbeldið. Þolendur hugsa oft til þess hvort það að tilkynna ofbeldi til lögreglunnar muni 

hafa þau áhrif sem að vonast er eftir (Hreiðarsdóttir og Þórisdóttir, 2016). 

Það er mikið áhyggjuefni lögreglunnar hversu lág tíðni tilkynninga um 

heimilisofbeldismál er. Þessi lága tíðni getur gefið til kynna að lögreglan sé ekki viljug 

eða hæf til þess að takast á við slík mál (Hreiðarsdóttir og Þórisdóttir, 2016).  

Talið er að þolendur ofbeldis hafi að minnsta kosti þrjár ástæður fyrir að tilkynna 

ofbeldið sem þeir verða fyrir. Í fyrsta lagi gætu þeir gert það til þess að verja sjálfa sig, til 

dæmis svo hægt sé að stoppa viðvarandi ofbeldi eða til að koma í veg fyrir meira ofbeldi 

í framtíðinni. Í öðru lagi er möguleg ástæða að vonast eftir refsingu eða réttlæti, en sá 

sem hefur brotið af sér á að taka afleiðingunum. Í þriðja lagi er það að vernda aðra. 

Þolendum á það til að finnast það vera þeirra skylda að tilkynna ofbeldið með það 

markmið að stoppa gerandann í áframhaldandi ofbeldisbeitingu. Þar má nefna meðal 

annars það markmið að vernda börn (Felson o.fl, 2002). 
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Ýmsir þættir geta hindrað það að þolendur tilkynni ofbeldi til lögreglu og má nefna 

fimm þætti sem eru líklegir til þess. Í fyrsta lagi geta þolendur haft áhyggjur af stöðu 

sinni og þeirri skömm sem getur fylgt því að hafa orðið fyrir ofbeldi. Þolandinn á það til 

að vilja halda ofbeldinu sem persónulegu málefni. Það er mun líklegra að þolandinn 

tilkynni ekki ofbeldið þegar um er að ræða nákominn geranda og haldi málinu því innan 

fjölskyldunnar. Í öðru lagi er bent á að þolendur tilkynni ekki ofbeldi til lögreglu til þess 

að verja gerandann frá ákæru. Ef um maka er að ræða getur myndast mikil samúð og 

tilfinningaleg tenging sem getur haft áhrif. Þriðji þátturinn er að þolendurnir ákveða að 

tilkynna ekki ofbeldi vegna þess að þeir eru hræddir við þá hefnd sem getur fylgt. 

Gerandinn gæti brugðist við með ofbeldi eða einhvers konar hefnd. Hræðsla við hefnd 

er líklegri til að eiga sér stað þegar þolandi og gerandi eru nátengdir en þegar um er að 

ræða ofbeldi milli ótengdra. Í fjórða lagi er það þegar þolandinn hefur tekið þátt í 

einhvers konar ólöglegu atferli og þar af leiðandi hindrar það hann í að tilkynna ofbeldið 

til lögreglu. Í fimmta lagi má nefna ýmsan kostnað sem getur haft áhrif þar sem lagalegt 

ferli getur til dæmis verið verulega kostnaðarsamt (Felson, o.fl., 2002). 

Felson, Messner, Hoskin og Deane (2002) greindu gögn í rannsókn sinni frá könnun 

sem heitir á ensku The National Crime Victimization Survey (NCVS). NCVS er viðamikil 

könnun sem framkvæmd er í Bandaríkjunum. Gögnin sem unnið var með í þessari 

rannsókn innihéldu upplýsingar um í kringum 50.000 heimili og 100.000 einstaklinga 

sem voru 12 ára og eldri. Valdir voru þátttakendur sem höfðu orðið fyrir árás eða 

hótunum og höfðu þeir atburðir átt sér stað á árunum 1992-1998. Notast var við viðtöl í 

þessari könnun. Könnunin hefur meðal annars verið notuð til að skoða þætti sem hvetja 

til og hindra að þolendur heimilisofbeldis tilkynni ofbeldið til lögreglu en það er 

meginviðfangsefni Felson o.fl. í þeirra rannsókn. Þátttakendur eru spurðir hvers vegna 

þeir tilkynntu ofbeldið og þeir sem ekki tilkynntu ofbeldið eru spurðir hvers vegna þeir 

gerðu það ekki. Skoðuð er tenging þolenda og gerenda og kyn þeirra.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að þolendur heimilisofbeldis væru 

líklegir til þess að tilkynna ofbeldið til lögreglu til þess að verja sjálfa sig meðal annars 

fyrir frekari árásum, heldur en þeir sem verða fyrir ofbeldi af hendi ókunnugra. Þolendur 

voru líka mun ólíklegri að tilkynna ofbeldið vegna ótta um hefnd þegar gerandinn var 

nákominn heldur en ekki. Óttinn við hefnd þótti vera sterk hindrun í vegi þess að 
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tilkynna ofbeldið. Niðurstöðurnar sýndu einnig fram á að þolendur voru ólíklegri til að 

telja ofbeldið vera smávægilegt þegar gerandinn væri nákominn, það var eins og þeir 

teldu ofbeldið vera meira heldur en ef um ókunnugan geranda væri að ræða. Þessar 

niðurstöður voru í andstöðu við það sem Felson o.fl. héldu fram í byrjun. Einnig kom í 

ljós að þolendur voru líklegri að minnast á áhyggjur um einkalíf sitt þegar um nákominn 

geranda var að ræða. Þolendur eru einnig mun líklegri til þess að verja gerandann ef 

hann er maki og ennþá líklegri ef gerandinn er fjölskyldumeðlimur heldur en ef 

gerandinn væri ókunnugur aðili. Þegar niðurstöðurnar eru dregnar saman má sjá að þær 

benda á þrjá þætti sem hvetja þolenda til að tilkynna en þessir þættir eru sjálfsvörn, 

túlkunin á alvarleika ofbeldisins og sú hugsun að lögreglan mun meta ofbeldið sem 

alvarlegt (Felson, o.fl., 2002).  

Höfundar rannsóknarinnar drógu einnig saman þrjá þætti út frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar sem hindra þolendur frá því að tilkynna ofbeldið til lögreglu. Þar mátti 

sjá nefnt í fyrsta lagi að þolendur töldu atburðinn vera þeirra einkamál og of 

persónulegan til að tilkynna hann. Í öðru lagi var það tilhneigingin til að verja gerandann 

og í þriðja lagi var það hræðsla við hefnd, hræðsla við að gerandinn myndi hefna sín fyrir 

að uppljóstra um ofbeldið. Þessar niðurstöður sem rannsókn þeirra gaf til kynna 

samræmast vel við fyrri hugmyndir um hindranir á tilkynningum til lögreglu (Felson, 

o.fl., 2002). 

4.1 Kynjaður mismunur 

 

Ákvörðun þolandans um að tilkynna ofbeldi til lögreglu byggir á mörgum áhrifaþáttum 

og er kyn einn þáttur sem spilar mikið þar inn. Talið er að karlar séu ólíklegri en konur til 

að tilkynna heimilisofbeldi vegna ótta um skömm, að verða aðhlátursefni og vegna 

skorts á aðgengilegri hjálparþjónustu (Drijber, Reijnders og Ceelen, 2013).  

Niðurstöðurnar úr rannsókn Felson, Messner, Hoskin og Deane (2002) sýndu fram á 

ýmsar kynjabundnar niðurstöður hvað tilkynningar þolenda varðar. Þær gáfu meðal 

annars til kynna að konur eru líklegri en karlar til að tilkynna ofbeldi til lögreglu til þess 

að verja sjálfar sig. Einnig leiddu niðurstöðurnar í ljós að konur væru líklegri til þess að 

hræðast hefnd heldur en karlkyns þolendur og þá sérstaklega ef að gerandinn var 

karlmaður. Konur voru líka ólíklegri heldur en karlar að telja ofbeldið vera smávægilegt. 
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Þegar um var að ræða kvenkyns geranda þótti ofbeldið vera meira smávægilegt heldur 

en þegar um karlkyns geranda var að ræða. Það var einnig munur þegar kom að einkalífi 

fólks og bentu niðurstöður til þess að kvenkyns þolendur væru ólíklegri að telja ofbeldið 

vera hluta af einkalífi þeirra heldur en karlar. Felson o.fl. settu fram þá tilgátu að konur 

væru líklegri til að verja karlkyns maka sína en niðurstöðurnar gáfu til kynna að kyn 

skipti ekki máli hvað það viðfangsefni varðar.  

Niðurstöðurnar gáfu til kynna að það væru fleiri þættir sem hvetja konur til að 

tilkynna ofbeldið heldur en hindra þær. Þessar niðurstöður gætu bent til þess að konur 

séu hræddari en karlar í slíkri stöðu, það er að það ofbeldi sem beinist gegn konum sé 

alvarlegra en það sem karlar verða fyrir (Felson, o.fl, 2002).  

Drijber, Reijnders og Ceelen (2013) framkvæmdu rannsókn þar sem fullorðnir 

karlkyns þolendur heimilisofbeldis voru fengnir til að svara spurningum um reynslu 

þeirra af því ofbeldi sem þeir höfðu orðið fyrir, ásamt tilhneigingu þeirra að tala um 

ofbeldið og ástæður þess að tilkynna það til lögreglu. Rannsóknin var framkvæmd í 

Hollandi á árunum 2008-9. Alls tóku 380 menn þátt í rannsókninni en hún fór fram á 

Internetinu. Þar gátu þátttakendur svarað lista með 15 spurningum. Byrjað var á því að 

spyrja almennra spurninga, til dæmis um aldur þolanda og þjóðerni, kyn og einkenni 

gerenda, tíðni ofbeldisins, ásamt tímabili og hvers konar ofbeldi átti sér stað. Það var 

einnig spurt út í áfengisnotkun, hvort að áfengi eða fíkniefni hafi verið til staðar áður 

eða á meðan ofbeldið átti sér stað. Jafnframt var kannað hvort þolandinn hefði talað við 

einhvern um ofbeldið, til dæmis nákominn aðila, félagsþjónustu, lækni eða lögreglu og 

hvort að þeir hafi tilkynnt ofbeldið til lögreglu. Síðast könnuðu rannsakendurnir hvort 

þolendurnir hefðu þörf á að upplýsa ofbeldið nafnlaust á Internetinu eða á hjálparlínu. 

Niðurstöður bentu til þess að gerandinn, í tilfellum þessara 380 karlkyns 

þátttakenda í rannsókninni, var í 96% tilfella maki eða fyrrverandi maki. 79% 

þátttakenda höfðu verið þolendur ofbeldis í meira en eitt ár og helmingur 

þátttakendanna í fleiri en fimm ár. Í 67% tilfella var um bæði líkamlegt og andlegt 

ofbeldi að ræða. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að einungis 15% af 

þolendum rannsóknarinnar kærðu ofbeldið til lögreglu en 32% töluðu við lögregluna.  

Mun meiri líkur voru á því að þolandinn kærði ofbeldið ef að notað var einhvers konar 
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vopn í ofbeldinu. Erfitt er að sýna fram á og sanna að andlegt ofbeldi hafi átt sér stað og 

því ólíklegra að það sé tilkynnt til lögreglu (Drijber, Reijnders og Ceelen, 2013).  

Helstu ástæðurnar fyrir því að karlkyns þolendurnir kæra ofbeldið, ef gengið er út 

frá niðurstöðum úr rannsókn Drijber, Reijnders og Ceelen (2013), eru von um að 

lögreglan geti stoppað ofbeldið, að börn séu tengd ofbeldinu og að þörf sé á hjálp. Aftur 

á móti voru helstu ástæðurnar fyrir því að þolandinn tilkynnti ekki ofbeldið til lögreglu 

meðal annars hræðsla um að vera ekki tekinn alvarlega, skömm og að halda að 

lögreglan geti ekki gert neitt til að hjálpa. Þar var einnig minnst á hræðslu við hefnd sem 

ástæðu fyrir að tilkynna eða kæra ekki ofbeldið. 
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5 Hindranir í vegi þess að yfirgefa ofbeldissamband  

Af hverju yfirgefa þolendur ekki bara ofbeldisfullan maka sinn? Þetta er algeng 

vangavelta þeirra sem fjalla um þolendur sem verða fyrir ofbeldi af hálfu maka sinna. 

Það að þolendur geti einfaldlega staðið upp og yfirgefið heimilisofbeldi er mikill 

misskilningur. 

Samfélagslega aðstaða einstaklinga svo sem umhverfið, menningin og umræðan 

sem umlykur okkur hefur mikil áhrif á það hvernig fólk hegðar sér í daglegu lífi og í 

kringum aðra. Viðhorf annarra hafa mikil áhrif á okkur og það sama má segja um viðhorf 

annarra til þeirra sem yfirgefa ekki ofbeldisfull sambönd. Slík viðhorf geta haft mikil áhrif 

á þolandann sjálfan.  

Þolendur hafa fengið mikla gagnrýni, meira að segja frá faglærðum ráðgjöfum, fyrir 

að yfirgefa ekki aðstæður. Því lengur sem þolendur eru í ofbeldisfullum samböndum, því 

líklegra er að þeir verði gagnrýndir af öðrum. Þolendur eiga það til að kenna sjálfum sér 

um þegar samfélagið fullyrðir að þeir geti einfaldlega yfirgefið sambandið (Eckstein, 

2010). 

Hines og Douglas (2010) benda á þá hugmynd sem hefur verið undirliggjandi í 

fræðunum, að þeir karlar sem verða þolendur heimilisofbeldis af kvenkyns maka sínum 

geti einfaldlega yfirgefið makann. Sumir fræðimenn hafa bent á að karlar eru ekki eins 

fjárhagslega fastir í sambandi eins og á stundum við um konur. Innkoma þeirra og 

atvinnustaða er oftar hærri heldur en hjá konum. Einnig hefur verið bent á að þeir séu 

ekki eins andlega tileinkaðir heimili sínu og börnum.  

Þrátt fyrir þessar hugmyndir sýna rannsóknir fram á að margar hindranir eru í vegi 

þolenda þegar hugsað er um að yfirgefa ofbeldisfullt samband, til dæmis skuldbinding 

hjónabandsins, fjárhagsleg úrræði og áhyggjur um börnin. Ótti um það að makinn fái 

fullt forræði yfir börnunum hefur mikil áhrif, ásamt áhyggjum um að skilja börnin eftir 

hjá ofbeldisfullum maka. Ef þolandinn heldur kyrru fyrir í ofbeldissambandinu getur 

hann mögulega verndað börnin sín. Einnig virtist það vera stór hindrun að þurfa fá hjálp 

hvort sem það væri hjálp frá félagsþjónustu eða lögreglu. Karlmenn eru hræddir um að 

þeim sé ekki trúað, það sé gert grín af þeim eða þeir verði ásakaðir sjálfir um að hafa 

verið ofbeldisfullir. Þessar ástæður geta verið stór hindrun fyrir þolendur þegar þeir 

standa frammi fyrir ákvörðun um að yfirgefa ofbeldisfull sambönd.  
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Jessica J. Eckstein (2010) bendir á að flestir þolendur yfirgefi ofbeldisfull sambönd 

en þó ekki allir. Það að yfirgefa slíkt samband getur verið langt og strangt ferli þar sem 

völd geranda geta verið yfirgnæfandi og þolendum finnst þeir vera hjálparvana. Það 

getur tekið nokkrar tilraunir að yfirgefa sambandið þangað til að þolandinn yfirgefur 

sambandið fyrir fullt og allt. Þetta á sérstaklega við hjá kvenkyns þolendum.  

The Stage of Change Model er líkan sem sýnir þrep sem einstaklingar fara í gegnum 

til þess að gera breytingar í lífi sínu. Fyrsta þrepið er byrjunin þegar einstaklingurinn er 

ekki byrjaður að hugsa út í breytingar, þrep tvö einkennist af hugleiðingu einstaklingsins 

um að breytingar þurfi að eiga sér stað. Þrep þrjú er undirbúningur þar sem 

einstaklingurinn býr sér til ákveðið plan fyrir komandi breytingar, í þrepi fjögur 

framkvæmir viðkomandi planið sitt og í fimmta og síðasta þrepinu er viðhald þar sem 

viðkomandi styrkir og viðheldur planinu sínu. Þetta líkan hefur verið notað til að sýna 

fram á það ferli sem að þolendur eru í þegar þeir ætla sér að yfirgefa ofbeldisfullt 

samband.  

Eckstein framkvæmdi rannsókn þar sem meginmarkmiðið var að skoða hvaða 

ástæður væru algengastar hjá þolendum fyrir því að yfirgefa ekki heimilisofbeldi ásamt 

því að skoða hvort það væri munur væri á ástæðum milli kynjanna. Þátttakendurnir voru 

alls 345 og voru á aldrinum 18-72 ára. Alls tóku 239 konur þátt í rannsókninni og 106 

karlar. Valdir voru bandarískir ríkisborgarar sem höfðu verið í ofbeldisfullu sambandi 

með fyrrverandi maka, hvort sem það var andlegt eða líkamlegt ofbeldi. Rannsóknin fór 

fram á Internetinu og gætt var alls öryggis.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að meðal ástæðna fyrir að halda 

kyrru fyrir í ofbeldisfullu sambandi væri von fyrir framtíðina, jákvæðar tilfinningar 

gagnvart maka, afsakanir fyrir makann, skortur á úrræðum, áhyggjur vegna fjölskyldu og 

trúar, það að líta á ofbeldi sem venjulegt atferli, hræðsla og skömm. Þessar ástæður 

sýna að þetta ferli er ekki bara ákvörðun um breytingar hjá þolandanum heldur 

samanstendur ferlið af óvissu, takmarkaðri stjórnun og þeirri ágengni sem á sér stað 

innan sambanda.  

Niðurstöðurnar sýndu fram á að einungis þrjár af fjórtán ástæðum væru 

mismunandi hjá kynjunum. Karlarnir sögðu í mun meiri mæli að ástæður þeirra væru 
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tengdar persónulegum styrkleika, föðurhlutverkinu og ósk um að verja aðra (Eckstein, 

2010).  

Niðurstöður rannsóknar sem Hines og Douglas (2010) framkvæmdu, þar sem þeir 

skoðuðu meginástæður sem kæmu í veg fyrir að þolendur yfirgefi ofbeldisfullt samband, 

gáfu til kynna að algengustu ástæðurnar fyrir því að yfirgefa ekki sambandið tengdust 

skuldbindingum þeirra; annars vegar við börn sín og hins vegar til hjónabandsins sjálfs. 

Þessi tveir þættir eru skuldbindingar sem að þeir eru ábyrgir fyrir. Meirihluti mannanna 

sagðist vera ennþá í sambandinu vegna ástar eða 71% þátttakendanna. Ást er þáttur 

sem má ekki líta framhjá þegar hindranir þess að yfirgefa samband eru skoðaðar og á 

það við bæði hjá körlum og konum. Þó svo að einstaklinga langi til þess að yfirgefa 

ofbeldisfull sambönd þá geta tilfinningarnar verið svo sterkar að þeim finnst þeir vera 

tilfinningalega fastir með maka sínum. Sumir rannsakendur hafa skoðað þessar 

tilfinningar sem eru til geranda sem er maki í ofbeldisfullu sambandi og komist að því að 

þessar tilfinningar séu tengdar áfalli sem leiðir til sterks sambands sem erfitt er að skilja 

við. Hines og Douglas benda á að mögulegt er að þátttakendur í þeirra rannsókn upplifi 

slíkar tilfinningar gagnvart kvenkyns maka sínum. Ásamt tilfinningum til makans voru 

börnin nefnd stór hindrun í vegi þess að yfirgefa ofbeldisfullt samband. Þátttakendur 

greindu frá hræðslu sinni vegna þess möguleika að fá ekki að hitta börnin sín aftur ef 

þeir myndu yfirgefa makann eða missa forræði yfir þeim. Þeir bentu líka á að þeir gætu 

ekki yfirgefið makann vegna þess að þeir þyrftu að vernda börnin. Einnig gáfu 

niðurstöðurnar til kynna að mennirnir töldu sig engan stað hafa ef þeir myndu yfirgefa 

heimilið sitt. Ásamt því var peningaskortur ástæða, þeir tölu sig ekki hafa efni á því að 

fara. Á heildina litið má sjá út frá niðurstöðum Hines og Douglas að þátttakendurnir gefa 

upp fjölda ástæðna fyrir því hvers vegna þeir yfirgefa ekki ofbeldisfulla kvenkyns maka 

sína. 
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6 Umræða 

Heimilisofbeldi gegn körlum er samfélagslegt vandamál sem hefur átt undir mikið högg 

að sækja. Allt frá upphafi vitundar um slíkt ofbeldi hafa karlkyns þolendur verið 

lítillækkaðir, gagnrýndir og ójafnt meðhöndlaðir þegar þeir tilkynna reynslu sína af 

heimilisofbeldi hvort sem það er af almenningi, réttarkerfinu eða lögreglunni. Gögnum 

um karlmenn sem þolendur heimilisofbeldis er ábótavant en rannsakendur eru farnir í 

meiri mæli að skoða þetta viðfangsefni.  

Karlar hafa átt í miklum vandræðum með þær staðalímyndir um karlmennsku sem 

eru undirliggjandi í samfélaginu. Karlar eru taldir valdameiri því meiri ógn stafi af þeim 

en konum. Þeim er kennt frá unga aldri að tjá ekki tilfinningar sínar opinberlega og 

kennt að vera „eins og menn“. Þessi staðalímynd karlanna birtist í hræðslu þeirra til að 

tilkynna ofbeldi af hendi konu opinberlega. Slíkt ofbeldi er ógn við staðalímynd 

karlmennsku sem hefur verið viðvarandi í samfélaginu. Með tímanum hefur kynjaða 

sjónarhornið dvínað. Afleiðingar þess má sjá í niðurstöðum ýmissa rannsókna sem 

benda á að karlar verði alveg eins fyrir ofbeldi eins og konur. Þeir eru greinilega ekki í 

eins miklum felum og var áður fyrr og þeim stafar ekki eins mikil ógn af því að missa 

karlmennsku sína í kjölfarið.  

Markmið þessarar ritgerðar var að skoða heimilisofbeldi gegn körlum og upplifun 

þeirra á slíku ofbeldi. Meðal annars var skoðuð upplifun þeirra á réttarkerfinu sem dró 

því miður ekki upp mjög jákvæða mynd. Talið er að bæði lögreglan og réttarkerfið sé 

með fastar kynjaðar hugmyndir undirliggjandi sem geta útskýrt upplifun mannanna. 

Þolendurnir sögðu að þeim hafi meðal annars ekki verið trúað þegar þeir reyndu að 

tilkynna ofbeldið, þeir væru meðhöndlaðir sem gerendur og ekki meðhöndlaðir rétt fyrir 

það eitt að vera karlar. Slík meðferð er óbjóðandi og niðurstöðurnar gefa til kynna 

hversu sterkar hinar undirliggjandi kynjuðu staðalímyndir eru.  

Í upphafi ritgerðarinnar voru lagðar fram tvær meginspurningar og leitast við að 

svara þeim. Fyrst og fremst var athugað hvers vegna þolendur heimilisofbeldis yfirgefa 

ekki gerandann. Rannsóknarniðurstöður við þessari spurningu eru misvísandi og gefa 

ekki skýr svör við spurningunni. Það er þó ljóst að margar mismunandi ástæður liggja að 

baki ákvörðunar, hvort sem ákvörðunin er að halda kyrru í ofbeldisfullu sambandi eða 

að yfirgefa það. Út frá rannsóknunum sem skoðaðar voru má sjá að helstu ástæðurnar 
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eru skuldbinding og tilfinningar til makans og barna, ásamt hræðslu og skömm. Einnig 

var athugað hvort það væri kynjamunur þegar kemur að því að nefna ástæður fyrir því 

að halda áfram að vera í ofbeldisfullu sambandi eða yfirgefa það. Segja má að meirihluti 

ástæðna sé svipaður hjá kynjunum en þær ástæður sem voru ólíkar hjá körlum beindust 

meðal annars að föðurhlutverkinu og í því að vilja verja aðra.  

Seinna markmið ritgerðarinnar var að leitast við að svara hvort karlmenn tilkynni 

síður heimilisofbeldi heldur en konur og þá hverjar séu ástæðurnar fyrir því. Bent er á þó 

nokkrar ástæður sem annars vegar hvetja þolendur og hins vegar hindra þolendur frá 

því að tilkynna heimilisofbeldi. Helstu ástæðurnar sem hvetja þolendur til að tilkynna 

ofbeldið eru meðal annars að verja sjálfan sig, vonast eftir refsingu eða réttlæti og 

vernda aðra. Þættir sem getað hindrað þolendur í að tilkynna ofbeldi eru skömm, að 

verja gerandann og hræðsla við hefnd. Til þess að svara því hvort karlmenn tilkynni síður 

heimilisofbeldi en konur þá gefa rannsóknarniðurstöður ekki til kynna skýr svör um 

hvort karlmenn tilkynni síður heimilisofbeldi yfir höfuð en rannsóknarniðurstöðurnar 

gáfu til kynna að um kynjaðan mismun væri að ræða þegar ástæður tilkynningar voru 

skoðaðar, kvenkyns þolendur séu líklegri heldur en karlkyns þolendur til að tilkynna 

heimilisofbeldi. Fleiri þættir sem ýta undir hjá konum að tilkynna ofbeldið en þær gera 

það meðal annars til þess að verja sjálfar sig. Meðal þeirra þátta sem að hindra karla í að 

tilkynna ofbeldi eru hræðsla um skömm sem getur fylgt því ef almenningur veit af 

ofbeldinu ásamt hræðslu um að verða að aðhlátursefni og skortur á aðgengi að 

hjálparþjónustu.  

Möguleg takmörkun við ritgerðina er að engar rannsóknir eru frá Íslandi eða frá 

Norðurlöndunum. Það gæti mögulega skekkt niðurstöðurnar að hafa rannsóknir frá 

mismunandi stöðum en einblína ekki eingöngu á til dæmis Norðurlöndin. Niðurstöður 

rannsókna geta farið eftir því hvar þær eru framkvæmdar þar sem samfélög eru ólík, til 

dæmis hvað varðar bjargir og samfélagsleg viðmið þeirra. Spyrja mætti hvort karlar þurfi 

ef til vill síður að óttast um að missa börnin sín í samfélögum þar sem áhersla er lögð á 

að auka þátttöku feðra í umönnun barna sinna heldur en í samfélögum þar sem hlutverk 

feðra er að mestu leyti að vera fyrirvinnur? Þegar eru skoðaðar rannsóknir frá 

mismunandi stöðum eins og gert er í þessari ritgerð er ekki hægt að skoða 
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niðurstöðurnar í einu samhengi eins og hefði verið hægt ef einungis hefði verið stuðst 

við rannsóknir frá afmörkuðu svæði eins og til dæmis Norðurlöndunum. 
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