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Útdráttur 

Heimilisofbeldi hefur lengi verið eitt stærsta félagslega vandamál samfélaga. Þó það hafi 

ekki verið byrjað að rannsaka það almennilega fyrr en á miðri síðustu öld, hefur það þó 

verið viðloðandi líklegast frá upphafi siðmenningar. Í þessari rannsókn er leitast eftir því 

að skoða hvaða félagslegu þættir geta haft áhrif á þær gjörðir að einstaklingur beiti maka 

sinn ofbeldi. Áherslan verður sérstaklega á að skoða hvort að félagslegir þættir eins og 

tekjur hafi áhrif á tíðni ofbeldis í nánum samböndum.  

Skoðuð voru gögn frá Hagstofu Íslands um ársmeðaltekjur í póstnúmerum á 

höfuðborgarsvæðinu og borin saman við tilkynnt heimilisofbeldisbrot til lögreglu, en þau 

gögn voru fengin frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Vildi höfundur skoða 

ársmeðaltekjur eftir póstnúmerum og bera saman við hvort það væru fleiri tilkynnt 

heimilisofbeldisbrot til lögreglu eftir því sem lægri ársmeðaltekjurnar væru. Fengust 

tölfræðilega marktækar niðurstöður við greiningu á gögnunum. Það má því álykta sem 

svo að tekjur séu áhrifaþáttur í þessu ferli, þó ekki sé hægt að fullyrða að orsakasamband 

sé þar á milli.  
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1 Inngangur 
Ofbeldi er fyrirbæri sem hefur verið til frá örófi alda og í samfélögum flestum. Það á sér 

margar birtingarmyndir og getur leynst í öllum kimum hinna ólíku menningarheima. Það 

sem vakti sérstakan áhuga á rannsókn höfundar á þessu efni voru hinar fjölmörgu, en 

jafnframt ólíku, hugmyndir um afhverju einstaklingar beita aðra ofbeldi og sér í lagi þegar 

horft er í ofbeldi í nánum samböndum. Samkvæmt tölum frá World Health Organization 

(2017) hefur næstum einn þriðji allra kvenna sem hafa verið í sambandi upplifað 

annaðhvort andlegt eða líkamlegt ofbeldi að hálfu maka. Auk þess sem 38% kvenna á 

heimsvísu sem ráðinn er bani látast af hendi núverandi eða fyrrverandi maka. Þetta eru 

sláandi háar tölur. Það hafa verið framkvæmdar margar rannsóknir um þetta efni og 

kenningar settar fram í samræmi við það en hafa þær verið jafn mismunandi og þær eru 

margar. Það sem hinsvegar hefur verið lítið áberandi eru rannsóknir á gerendum 

ofbeldisins og hvaða hvati er þar að baki. Það er til ógrynni af umfjöllunum um afleiðingar 

þess ásamt þolendarannsóknum og fleira í þeim dúr, en lítið fer fyrir þeim sem skoða hvað 

það er sem veldur því að einstaklingur ákveður að beita maka sinn ofbeldi. Kveikjan að 

þessari rannsókn kom við vinnslu á heimildaritgerð í afbrotafræðiáfanga við Háskóla 

Íslands þar sem farið var yfir hvata gerenda heimilisofbeldis út frá valkenningum og 

félagsnámskenningum og erfiðlega gekk að finna fyrri rannsóknir sem skoðuðu 

nákvæmlega þetta, afhverju einstaklingar beita maka sinn ofbeldi. Þetta á sérstaklega við 

um íslenskar rannsóknir, en þar er afar takmarkað efni að finna.  

 Í þessari rannsókn verður horft til ákveðinna áhættuþátta sem geta haft áhrif á 

hegðun einstaklinga sem beita konur sínar eða maka ofbeldi, þá aðallega tekna,  og verður 

það skoðað í samhengi við kenningar sem tengjast álagsþáttum (e. strain theories). Einnig 

verður komið inn á kenningar sem gætu spilað ákveðið hlutverk til að skýra  

ofbeldishegrðun með álagskenningunum. Álagskenningar sem settar hafa verið fram 

leitast eftir að túlka hvað það er í umhverfi einstaklings og því álagi sem leggst á hann í 

kjölfarið sem fær hann til að bregðast við áreitinu með afbrotum. Þónokkrir 

kenningasmiðir, líkt og Robert Merton (1968) og Robert Agnew (2001), hafa sett fram 

kenningar út frá þessum sjónarmiðum og reynt að skýra það hvernig álag sem skapast á 
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einstaklinginn hafi áhrif á afbrotahegðun og getur átt sér uppruna í félagslegum þáttum 

eins og t.d. tekjum og atvinnustöðu. Út frá álagskenningum séð er þannig vilji til að skoða 

hvort að hægt sé að álykta að tekjur séu áhrifaþáttur í tíðni heimilisofbeldis. Könnun  

höfundar felst í því að skoða hvort að marktækt samband sé á milli ársmeðaltekna og 

fjölda tilkynntra heimilisofbeldisbrota til lögreglu eftir póstnúmerum á 

höfuðborgarsvæðinu. Tilgátan er sú að því lægri sem tekjurnar eru, því hærri er 

brotatíðnin. Til að skoða þetta samband var aflað gögnum um ársmeðaltekjur einstaklinga 

eftir póstnúmerum á höfuðborgarsvæðinu og borið saman við fjölda tilkynntra 

heimilisofbeldisbrota til lögreglu eftir sömu póstnúmerum og athugað hvort að fylgni væri 

á milli þessara breyta með einfaldri aðhvarfsgreiningu. Fyrst verður því komið inn á 

almenna umfjöllun um ofbeldi, fyrri rannsóknir, kenningarlega nálgun, gögn og aðferð og 

svo loks niðurstöður og umræður.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

2 Ofbeldishegðun  
Ofbeldi sem slíkt getur átt sér margþættar útskýringar og orsakir. Samkvæmt bandarískri 

kennslubók sem notuð er í Afbrotafræðinámskeiðinu í Háskóla Íslands eru einhverjir 

afbrotafræðingar sem telja að ofbeldi sé hluti af mannlegu eðli á meðan aðrir benda á 

uppeldi og ófullnægjandi félagslegar tengingar á uppvaxtarárum (Siegel, 2018). Að baki 

ofbeldishegðun geta legið t.d. geðfræðilegar og líffræðilegar skýringar, mannlegt eðli, 

neysla vímuefna, uppeldi og menningarleg gildi. Ofbeldi getur einnig verið notað bæði til 

að auka við veraldleg gæði sín og til að tjá reiði eða gremju. Kenningasmiðir sem leggja 

áherslu á afhverju einstaklingar beita ofbeldi hafa haft mismunandi sjónarhorn að 

leiðarljósi og er þannig hægt að nefna dæmi í því samhengi um valkenningar, 

félagsnámskenningar og álagskenningar. Þeir sem aðhyllast valkenningar hafa reynt að 

útskýra ofbeldi þannig að einstaklingar taki upplýsta og meðvitaða ákvörðun um að beita 

ofbeldi eftir að hafa skoðað bæði sína persónulegu hagi og þann ávinning sem hann fær 

af brotinu sjálfu. Þeir sem aðhyllast félagsnámskenningar telja afbrot vera afsprengi þess 

að einstaklingar læri inn á norm samfélagsins eða umhverfis þeirra, gildi þeirra og hegðun 

annarra einstaklinga í tenglsum við glæpsamlegt athæfi. Þegar við horfum svo á 

álagskenningar í þessum tengslum þá hefur verið sett fram að þeir einstaklingar sem 

upplifa mikið álag eða íþyngjandi aðstæður á einhverjum tímapunktum í lífinu bregðast 

við með afbrotahegðun til að komast undan þessum tilfinningum sem fylgja í kjölfarið. 

Ofbeldi hinsvegar getur átt sér nokkrar birtingarmyndir, eins og ofbeldi milli ótengdra 

aðila og svo ofbeldi í nánum samböndum (e.intimate partner violence). Það síðarnefnda 

verður til umfjöllunar hér.  

 

2.1 Ofbeldi í nánum samböndum 

Ofbeldi í nánum samböndum, eða heimilisofbeldi, er munstur ofbeldisfullrar hegðunar 

gagnvart núverandi eða fyrrverandi maka til að búa til eða viðhalda valdi og stjórn í 

sambandinu (Stutts, 2014). Gerendur nota þannig oft mörg svið af líkamlegum, 

sálfræðilegum, kynferðislegum og/eða efnahagslegum þvingunum til að koma á fót og 

viðhalda stjórn yfir maka sínum. Það sem er skilgreint sem heimilisofbeldi er ekki aðeins 

gerendur gegn maka sínum, heldur getur það einnig falið í sér ofbeldi og misnotkun á 
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nánum ættingja, systkini, ömmu og afa og getur ofbeldið þannig verið mismunandi eftir 

því hvernig þessu sambandi er háttað.  

Ofbeldi í nánum samböndum hefur í sjálfu sér verið viðloðandi samfélagið allt frá 

örófi alda. Þessi hegðun hefur þau áhrif að skapa eða orsaka líkamlegan, kynferðislegan 

og sálrænan skaða og getur það tekið á sig margskonar form, eins og t.d. líkamlega 

árásargirni, kynferðislega þvingun, andlegt ofbeldi eða stjórnunarhegðun (WHO, 2017). 

Kvennaathvarfið hefur skilgreint heimilisofbeldi sem tegund ofbeldis sem einstaklingur 

verður fyrir að hálfu einhvers sem er honum nákominn, skyldur eða tengdur. Undirflokkar 

þess eru nokkrir eins og hefur komið fram hér að ofan frá WHO, en að auki bætir 

Kvennaathvarfið við stafrænu ofbeldi, sem sífellt er að færast í aukana (Kvennaathvarfið, 

e.d.). Það sem heimilisofbeldi eða ofbeldi í nánum samböndum hefur fram yfir hið 

hefðbundna ofbeldi er að í því felst að gerandi og þolandi tengjast nánum böndum. Þessi 

tengsl verða til þess að ofbeldið verður mun sársaukafyllra en ella, auk þess sem það gerir 

þolanda erfiðara fyrir að slíta tengslum við geranda. Einnig hefur heimilisofbeldi verið 

skilgreint sem kynbundið ofbeldi, sem er þegar ofbeldinu er beint gegn kynferði 

fórnarlamba eða yfirgnæfandi líkur eru á því að þolandi sé að tilteknu kyni. Miðað við 

tölur sem settar hafa verið fram í tengslum við heimilisofbeldi og þá staðreynd að einn 

þriðji kvenna sem hafa verið í sambandi hafa upplifað einhverskonar ofbeldi af hálfu maka 

er hægt að segja að heimilisofbeldi sé kynbundið ofbeldi. 
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2.2 Ofbeldislíkanið 

Ingólfur V. Gíslason (2008) vann að fræðsluriti í samstarfi við Félags- og 

tryggingamálaráðuneyti um heimilisofbeldi sem gert var út frá aðgerðaráætlun nefndar 

um aðgerðir gegn ofbeldi í nánum samböndum. Í því riti setti hann fram ofbeldislíkan sem 

hann byggði á öðru samskonar líkani eftir Lori Heise sem sett var á sjónarsviðið árið 1998. 

Líkaninu er ætlað að sýna samspil einstaklingsbundinna þátta og samfélagslegra 

formgerða og hvernig þau geta samtvinnast í skýringum og skilningi á ofbeldi í nánum 

samböndum. Þetta ofbeldislíkan sýnir ágætlega fram á þau tengsl og áhrif sem að 

samfélag og ytri aðstæður geti haft áhrif á einstaklinginn sjálfan. Ofbeldislíkanið er ágæt 

sjónræn framsetning á því hvernig við skoðum og tengjum saman einstaklinginn og 

samfélagið eins og þegar við skoðum félagslega þætti eins og tekjur og þætti tengda 

efnahagslegum erfiðleikum o.fl. Í þessari rannsókn erum við að skoða þætti úr 

samfélagsflokknum og erum að beina sjónum okkar að félags- og efnahagslegum 

erfiðleikum og hvernig þessir þættir geta haft áhrif á einstaklinginn sjálfan. 

 

 

  

Mynd 1. Ofbeldislíkan Ingólfs V. Gíslasonar úr ofbeldi í nánum samböndum: Orsakir - afleiðingar 
- úrræði. 
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3 Fyrri rannsóknir 
Eins og fram hefur komið er heimilisofbeldi, og hefur verið lengi, mikið samfélagslegt 

vandamál (WHO, 2017). Margar rannsóknir hafa verið framkvæmdar sem leitast við að 

skoða heimilisofbeldi út frá hinum ýmsu þáttum og bæði hafa verið skoðaðir  

samfélagslegir- sem og einstaklingsþættir sem tengjast heimilisofbeldi.  Þar má nefna td.  

þolenda- og gerendarannsóknir, rannsóknir á tíðni eftir mismunandi menningum og 

samfélögum o.fl. Margir hafa reynt að benda á einkenni þeirra sem beita ofbeldi og 

einkenni þeirra sem eiga í hættu á að verða fyrir ofbeldi af hálfu maka, en þó við getum 

sett upp lista með þessum einkennum eru slík einstaklingsbundin einkenni í tengslum við 

samfélagið í heild og menningu þess (Ingólfur V. Gíslason, 2008).  

Frá miðjum áratug síðustu aldar, þegar umræðan um heimilisofbeldi var að komast 

af stað, hafa verið lagðar fyrir veigamiklar spurningar í að skýra heimlisofbeldi (Rakovec-

Felser, 2014; Dutton and Nicholls 2006). Hafa félagsfræðingar af ýmsum toga sett fram 

spurningar sem við koma heimilisofbeldi eins og hversu algengt það sé, afhverju ofbeldinu 

er beitt og hvað það er sem hefur áhrif á þessa hegðun sé dæmi tekið. Með nokkrum 

undantekningum búa svörin við þessum spurningum til ákveðið samansafn af þáttum sem 

geta verið tengdir við heimilisofbeldi. Sambönd og fylgni á milli þessara þátta geta 

hinsvegar ekki nákvæmlega skýrt orsakasambandið, en með því að skoða fylgnina milli 

þeirra geta þeir gefið okkur ákveðnar hugmyndir um hvaða þættir eða eiginleikar það eru 

sem geta haft áhrif.  Þannig hafa rannsóknir einnig komið inn á að mikilvægi þess að greina 

áhættuþætti heimilisofbeldis er að setja sig í spor og skilja hvað það er sem fær 

einstaklinga til að trúa að hegðun þeirra sé réttlætanleg eða afhverju þeir bregðast við 

eins og þeir gera (Dempsey and Day, 2010). Þegar þessi skilningur er fyrir hendi getum við 

fyrst farið að þróa úrræði sem taka á þessum þáttum sem geta komið þarna við sögu. Lítið 

hefur verið rannsakað hér á landi þó um þessa nálgun á heimilisofbeldi, þ.e. að skoða 

gerendur þess en aðallega hafa verið gerðar skýrslur um umfang þess, úrræði fyrir 

fórnarlömb og fleira, líkt og í skýrslu Alþingis (2010) sem og fræðsluritinu frá Ingólfi V. 

Gíslasyni (2008) um aðgerðaráætlun vegna heimilisofbeldis. 
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3.1 Fyrri rannsóknir álagskenninga 

Út frá álagskenningu Agnew, sem verður komið betur inn á hér á eftir, hafa sprottið upp 

margar rannsóknir með það að leiðarljósi að skýra hvaða áhættuþættir það eru sem geta 

verið að hafa áhrif á hegðun einstaklinga í þessum aðstæðum.  Þannig hefur kenningin 

verið notuð til að skýra morð í nánum samböndum, en þar fannst að karlar og konur sem 

drepið höfðu maka sinn höfðu upplifað öðruvísi aðstæður og tilfinningar á mánuðum eða 

vikum fyrir morðið sem þau höfðu ekki upplifað áður, sem er í takt við kenningu hans. 

Kenning hans kom í stórum dráttum inn á að upplifun einstaklinganna á álagsþáttum og 

neikvæðum tilfinningum væri það sem myndi skipta sköpum í hvernig einstaklingurinn 

myndi bregðast við þeim (Eriksson, 2013).  

Önnur rannsókn beindi sjónum sínum að því að gera kenningunni betri skil og sýndi 

hún fram á að flestir þeir álagsþættir sem voru rannsakaðir höfðu marktækt samband við 

afbrot. Þannig töldu rannsakendur þessi einkenni hafa verið vanrækt í fyrri rannsóknum 

en það er góð ástæða til að halda að þau hafi grundvallaráhrif á hvernig einstaklingar 

upplifa álagið sem og bregðast við því (Agnew, Brezina, Wright og Cullen, 2002). Fundu 

þeir að sambandið var sérstaklega sterkt hjá þeim einstaklingum sem upplifðu sérstakt 

álag í kringum félagslega þætti eins og fjölskyldu, skóla og nágrenni sitt. Gögnin þeirra 

sýndu einnig að lykilpersónueinkenni við neikvætt tilfinningalíf eða lágar hömlur í skapi 

skilyrðast við áhrif álags á afbrotahegðun, þannig að álagið er miklu líklegra til þess að 

leiða til afbrota hjá þeim sem skora hærra í neikvæðum tilfinningum eða lágum hömlum. 

Þannig er hægt að gera sér í hugarlund að þetta sé réttmæt ályktun þar sem að 

einstaklingar sem hafa frekar neikvæða skapgerð eða litlar hömlur á skapi sínu eru líklegri 

til að upplifa ákafari tilfinningaleg viðbrögð við álagi, minna í stakk búin við að takast á við 

það án þess að viðbrögðin feli í sér afbrot eða útrás af einhverju tagi og eru minna 

meðvituð um afleiðingar glæpsins og meira tengd afbrotaviðbragðinu sem myndast. 

Þetta ástand getur þannig skapast sem dæmi þegar einstaklingar eru með lágar tekjur og 

sjá ekki fram á að geta staðið undir skuldbindingum sínum. Það leiðir af sér álag sem 

verður til þess að viðbrögð hans við því verða öðruvísi en við þáttum sem hafa minna vægi 

í þessu samhengi.   
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3.2 Fátækt og fyrri rannsóknir 

Þeir félagslegu þættir sem við horfum í þegar við erum að skoða áhrifa- og álagsþætti sem 

hafa áhrif á ofbeldis- og afbrotahegðun eru margir en ólíkt mörgum lýðheilsuvandamálum 

eru fá félagsleg og lýðfræðileg einkenni sem skilgreina áhættuhópa heimilisofbeldis. 

Fátækt er undantekning í þessu efni og rannsóknir hafa sýnt fram á að fátækt eykur 

áhættu á ofbeldi í nánum samböndum í gegnum áhrif á átök, völd kvenna og sjálfsmynd 

karla (Renzetti, 2009; Maurer, 2009). Auður er þó ekki samansem merki við það að lifa 

ofbeldislausu lífi. Hinsvegar hafa rannsóknir sýnt fram á það að þeir sem sækja helst til 

félagsþjónustu eða stofnanna í sambandi við heimilisofbeldi eru líklegri til þess að koma 

úr lægri stéttum og fátækt (Renzetti, 2009). Það hefur oft verið nefnt að þær konur sem 

eru fjárhagslega stöðugri hafa haft betri aðgang að björgum, þ.e. hafa ráð á að leita annað 

en í kvennaskýli.  

Fátækt hefur skiljanlega í för með sér mikið álag og fjárhagslegar áhyggjur á 

einstaklinginn og hefur ofbeldi verið notað sem viðbrögð við átökum. Eru sambönd sem 

eru full af átökum, sérstaklega þau sem eru í reglulegum ágreiningi um t.d. fjármál, talin 

ofbeldisfyllri en önnur sambönd (Jewkes, 2002). Fátækt er þannig talinn einn af 

áhættuþáttum af undanfara heimilisofbeldis þar sem að því fátækara sem fólk er, því 

meira álag upplifir það og hefur færri bjargir eða ráð til að létta á álaginu. Stór hluti 

ofbeldisins er tengdur beint við ákveðna streituvalda, sem geta sem dæmi verið minnkun 

eða tap á innkomu á atvinnu (Maurer, 2009). Einnig geta áhrif í efnahag samfélagsins í 

heild sinni, eins og neikvæðar efnahagssveiflur, haft bein áhrif á ofbeldi í nánum 

samböndum og innan fjölskyldna. Skortur á stöðugri vinnnu og atvinnuleysi, þættir sem 

eru meginþáttur í tekjum einstaklinga, geta haft áhrif áhrif á vandamál heima fyrir og er 

stór áhættuþáttur fyrir heimilisofbeldi.  

Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að tíðni átaka miðlar sambandi milli fátæktar og 

misnotkun, það er að fátækt hefur ekki bein áhrif á misnotkunina, heldur hefur hún áhrif 

á ágreining á milli aðila eða átaka í sambandi sem getur svo leitt út í ofbeldi. Hún er þannig 

hluti af miðlunarsambandi frá áreiti til ofbeldis. Tíðni rifrilda eða ósættis og mikill fjöldi 

þeirra í samböndum er sterk tenging við líkamlegt ofbeldi (Eriksson, 2013). Þannig  er 

ofbeldi oftar beitt sem taktík við ágreiningi í samböndum ásamt því að vera tjáningarmáti 



14 

gremju eða reiði. Samkvæmt rannsókn Li Eriksson (2013) eru orsakir ofbeldis gífurlega 

flóknar, en hinsvegar virðast tveir þættir vera nauðsynlegir í faraldfræðilegum skilning 

ofbeldis; hin ójafna staða kvenna í sambandinu og notkun ofbeldis þegar um ágreining er 

að ræða. Telur hann að án þessara tveggja þátta myndi ofbeldi í nánum samböndum ekki 

vera til.  
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4 Kenningar og fræðileg nálgun 
Settar hafa verið fram fjöldamargar kenningar sem ætlað er að skýra ofbeldi einstaklinga 

út frá hinum ýmsu þáttum og sjónarhornum. Þær hafa verið frá því að draga þær ályktanir 

að einstaklingar einfaldlega fæðist sem afbrotamenn og yfir í það að allskonar 

áhrifaþættir, líkt og samfélagsástand og ófullnægjandi uppeldisaðstæður séu ákveðinn 

fyrirboðið eða geti sagt til um líkur á ofbeldishegðun. Þessi rannsókn mun einblína á 

ákveðna áhættuþætti sem geta haft áhrif á beitingu ofbeldis í nánum samböndum og 

verður hér aðallega skoðað álagsþætti tengda tekjum ásamt því að koma inn á aðra þætti 

sem geta samtvinnast í því samhengi.  

4.1 Álagskenningar 

Álagskenningar (e. strain theories) í félagsfræði hafa verið túlkaðar af mörgum 

félagsfræðingum í tengslum við ofbeldi. Þær segja til um að það álag eða sú pressa sem 

skapast út frá félagslegum þáttum eins og t.d. lágum tekjum eða lágu menntunarstigi ýti 

undir þá þætti sem hvetur einstaklinginn í að leita í afbrot og sýna af sér afbrotahegðun. 

Þessi kenningarhugmynd kom fyrst á sjónarsviðið og var þróuð á miðri 20.öld af Robert 

Merton í riti hans Social Theory and Social Structure (1949) og er hann talinn einn af 

upphafsmönnum kenningarinnar. Síðan þá hafa fjöldamargir túlkað hana á sinn hátt og 

lagt fram viðbætur við hugmyndir hans.  

Kenning Merton um félagslega uppbyggingu og siðrof hefur þróast úr því að vera á 

makróstigi og yfir því að vera álagskenning á míkróstigi sem segir að afbrotahegðun eigi 

rætur sínar að rekja í þá staðreynd að einstaklingar hafa ekki greiðan aðgang að 

tilætluðum markmiðum sem lagt er upp með í samfélaginu vegna félags- og efnahagslegs 

ójafnaðar (Burton og Cullen, 2012). Kenningin inniheldur tvennskonar nálganir á orsakir 

glæpa. Annars vegar kenningu um félagslegt skipulag og hinsvegar kenningu um hvata 

frávika. Kenning Mertons um félagslegt skipulag setur fram hugmyndir um hólfun 

félagslegra kerfa en kenning hans um hvata til afbrota kemur inn á hvaða þættir geta haft 

áhrif á og skapað þannig álag eða pressu á einstaklingana þannig þeir leita frekar í að 

brjóta þessi samfélagslegu norm (Messner, 2010). Hér verður horft meira á kenningu 

Mertons um hvata frávika, þar sem að sú kenning getur hjálpað til að skilja betur þau áhrif 

sem álag, t.d. vegna fjármála, getur haft á einstaklinginn.  
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Klassískar álagskenningar hafa fengið að heyra þá gagnrýni að þær setja ofuráherslu 

á hina félagslegu stétt í afbrotum og frávikshegðunum (Brym and Lie, 2007). 

Álagskenningunum hefur í meiri mæli verið beitt á lægri stéttir þar sem þær eiga í meiri 

erfiðleikum með skort á úrræðum til að sætta saman við markmið samfélagsins. Einnig er 

það að algengar leiðir til að ná markmiðum sem sett eru upp með í samfélaginu eru ekki 

innan seilingar t.d. vegna stéttarstöðu og ójafnaðar. Ef skoðaðar eru hinsvegar 

álagskenningar í miklu stærra samhengi við afbrot og frávikshegðanir gera kenningarnar 

þessum þáttum betur skil. Ef við horfum á ofbeldi í nánum samböndum, og að sjálfsögðu 

ofbeldi yfir höfuð, er það ekki aðeins að finna í minnihlutahópum eins og eftir kynþætti, 

efnahag eða menntunarstigi. Vissulega hafa þó fyrri rannsóknir og kenningar sýnt að  þeir 

sem tilheyra þessum minnihlutahópum eru í meiri áhættu en aðrir, en það er ekki hægt 

að alhæfa. Það er þó ekki raunin að minnihlutahópar séu einu hópar samfélagsins sem 

upplifir ofbeldi. Heimilisofbeldi er þekkt í öllum stéttum samfélagsins, en vegna þess 

hversu tiltölulega einhliða rannsóknir hafa verið út frá minnihlutahópum hingað til er 

erfitt að segja til um umfang þess í samfélaginu öllu.  

 

4.2 General Strain Theory 

Álagskenningin sem sett var fram af Robert Agnew (2001) var einskonar framhald eða 

viðbót við hinar klassísku álagskenningar líkt og kenningu Mertons. Hún kemur inn á það 

að ákveðnir álagsþættir geti haft meiri áhrif á líkur þess að einstaklingur upplifi neikvæðar 

tilfinningar, eins og reiði eða gremju. Þessar tilfinningar sem einstaklingurinn upplifir 

mynda ákveðið álag á viðbrögð hans og eru afbrot eitt af mögulegum svörunum við 

áreitinu. Afbrot geta þannig verið svörun einstaklingsins til að draga úr álagi, leita hefnda 

eða létta á neikvæðum tilfinningum t.d. með því að beita þá ofbeldi sem standa þeim 

nærri. Þessi álagskenning frá Agnew byggir, líkt og áður hefur komið fram, ofan á aðrar 

klassískar álagskenningar m.a. með því að bæta við fleiri þáttum sem geta skapað álag á 

einstaklinginn. Þessir þættir geta verið t.d. tap á jákvæðri örvun líkt og missir ástvina, 

birting neikvæðs áreitis, líkt og líkamsárásir og munnlegar móðganir ásamt nýjum flokkum 

af markmiðahindrunum. Þannig geta álagsþættir á borð við laun, launamissi og 

atvinnumissi verið stórir álagsþættir í lífi einstaklings sem getur verið kveikjan að 

ofbeldishegðun hans. Þessi kenning er hinsvegar mjög víðtæk og hafa rannsakendur átt 
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erfitt með að hafa hana að ákveðnu leiðarljósi fyrir sérstakar tegundir af álagi til að 

rannsaka, þar sem hundruðir tegunda af álagsþáttum falla undir þessa stærstu yfirflokka 

álags sem útlistaðir eru í kenningunni.  

Ekki eru þó allir álagsþættir sem hafa þau áhrif að einstaklingur leiðist út í afbrot og 

ef þessi kenning á að skýra þau betur þarf fyrst að bera kennsl á þá þætti sem hafa áhrif 

á þessi viðbrögð við áreiti og að bera kennsl á þessa þætti hefur einnig mikilvæg 

stefnumótandi áhrif. Agnew (2001) sagði að við gætum þannig dregið úr glæpum, ekki 

bara með því að draga úr álagsþáttunum sjálfum, heldur með því að takast á við þá þætti 

sem hafa áhrif á hvernig viðbrögð við álaginu verða. Hann tjáði  að tengingin þarna á milli 

er aðallega í gegnum neikvæðar tilfinningar eða upplifanir. Að finna fyrir álagi hefur verið 

tengt saman við fjölbreyttar neikvæðar tilfinningar, eins og reiði, gremju, kvíða eða 

þunglyndi (Agnew, Brezina, Wright og Cullen, 2002).  

Mismunandi tegundir álagsþátta geta leitt til mismunandi tilfinningalegra viðbragða 

á sama hátt og tilteknar tilfinningar geta verið líklegri til að hvetja til afbrota en aðrar. Til 

að mynda hafa rannsóknir sýnt að reiði er tilfinning sem er líklegri til að leiða til árásargirni 

í garð annars einstaklings í staðinn fyrir minni brot á borð við eignaspjöll. Það sem hefur 

líka áhrif á þessar líkur og tengingar á milli álagsþáttanna og afbrotanna sjálfa eru ákveðin 

einkenni álagsþáttanna. Þ.e. eiginleikar eins og stærðargráða, hvort sem það er tíðni 

þáttanna eða alvarleiki þeirra, hversu lengi hann er eða hversu oft þetta álag er til staðar 

á einstaklinginn (Agnew, Brezina, Wright og Cullen, 2002). Það getur einnig spilað inn í 

hversu langt síðan álagið átti sér stað og hvernig þessir þættir hafa áhrif á aðalmarkmið, 

þarfir eða gildi einstaklingsins eða jafnvel hvernig hann skilgreinir sjálfan sig. Þannig geta 

álagsþættir sem hafa verið í miklum mæli á einstaklingnum, þá annaðhvort í lengri tíma 

eða mjög alvarlegir þættir, haft neikvæð áhrif á einstaklinginn. Hann getur fundið fyrir 

reiði eða gremju vegna álagsins en það hefur einnig áhrif hvernig hann tekst á við þessar 

tilfinningar og hvað hann gerir til þess að vinna úr þeim eða tjá þær. Álagsþættir sem 

einstaklingurinn telur ósanngjarna eru einnig líklegri til að tengjast reiðitilfinningum og 

þar af auka líkurnar á því að einstaklingurinn fremji afbrot. Þannig getum við horft í þessa 

þætti með tilliti til misalvarlegra áhættuþátta.  

Einstaklingur sem upplifir álagsþætti tengda atvinnu og tekjum, hvort sem það er 

óvænt minnkuð vinna eða uppsögn, eða jafnvel óvænt útgjöld sem ekki er ráð á að greiða,  
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geta auðveldlega spilað stóran þátt í álagi á einstaklinginn. Álagið sem einstaklingurinn 

upplifir tengt þessum þáttum getur þá framkallað allt öðruvísi viðbrögð en ef um er að 

ræða álag tengt öðrum þáttum lífsins sem honum finnst ekki jafn alvarlegir. Tekjur eru jú 

það sem skiptir miklu máli, ef ekki höfuðmáli, ef það á að vera hægt að lifa ágætu lífi í 

nútímasamfélagi. Blau og Blau (1982) rannsökuðu ójöfnuð og efnahagslegan mismun á 

milli hverfa og landshluta í Bandaríkjunum og tengt við ofbeldisglæpi. Þau fundu að 

jákvætt samband væri við fátækt og túlkuðu það sem aðalorsök á erfiðleika og spennu í 

menningu fátækrahverfa. Einnig hefur efnahagslegur ójöfnuður þau áhrif að hann eykur 

tíðni glæpanna. Þau prófuðu svo að stjórna fyrir efnahagslegum ójöfnuði í greiningu sinni 

og fengu þá ekki lengur marktækt samband út frá fátækt. Þannig er hægt að álykta einnig 

út frá rannsókn að spennan eða álagið sem myndast við fjárhagslega erfiðleika og ójöfnuð 

sé eitthvað sem skiptir miklu máli þegar horft er í ofbeldi, og ætti ofbeldi innan heimila 

ekki að vera undanskilin í þeim ályktunum. Shaw og McKay (1942) höfðu einnig áður 

framkvæmt svipaða rannsókn og fengu út að fátækt væri mikilvægasti þátturinn í tíðni 

afbrota. Þannig geta þessi áhrif teknanna, eða fátæktarinnar, verið spennuþáttur sem 

magnast upp yfir tíma eins og Agnew hefur nefnt sem endar svo með því að einstaklingur 

losar um þessa spennu með því að leita í ofbeldi.  

Þessar kenningar styðja því hvor aðra og renna stoðum undir að samband sé milli 

þessara þátta og ofbeldishegðunar. Einstaklingar fara hinsvegar flestir ekki í gegnum lífið 

án þess að finna fyrir einhverskonar álagi eða neikvæðum tilfinningum á einhverjum 

tímapunkti lífsins, en þó velja alls ekki allir að fara afbrotaleiðina. Samkvæmt þessari 

kenningu Agnew eru ákveðnir eiginleikar sem skilyrða eða hafa áhrif á hvernig 

einstaklingur tekst á við álagsþættina. Einstaklingar sem sýna lægri sjálfvirkni (e. self-

efficacy) eru líklegri til að grípa til afbrota sem lausn og er það afleiðing þess að þeir hafi 

ekki trú á eigin eiginleikum til að takast á við þá atburði eða atburðarrás sem skapar þetta 

álag á þá (Agnew, Brezina, Wright og Cullen, 2002).  

 

4.3 Ofbeldi sem lærð hegðun 

Afbrotafræðingar eru margir þeirra skoðunar að uppeldi og félagsleg tengsl á 

uppvaxtarárum geti átt stóran þátt í ofbeldishegðun á seinni árum. Þættir sem geta haft 

árif á þetta eru t.d. að foreldrar eða foreldri hafi ekki verið til staðar, lítill agi sé á 
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uppeldinu, skortur á eftirliti foreldra með barninu sem og líkamleg misnotkun og eru þetta 

allt hlutir sem hafa verið tengdir við síendurtekna brotahegðun á seinni árum (Siegel, 

2018). Þannig geta börnin farið á mis við það að þeim sé kennt að takast á við tilfinningar 

sínar á eðlilegan hátt þegar sækir að þeim og í stað þess að bregðast við áreiti eða álagi 

með skynsömum viðbrögðum leita þau í afbrot og ofbeldi til að tjá tilfinningar. Neikvætt 

tilfinningalíf og litlar hömlur á skapi auka einnig líkurnar á afbrotaviðbrögðum á nokkra 

vegu. Það getur komið fram t.d. með hvatvísri hegðun sem viðbrögð við áreitinu sem gæti 

birst í ofbeldishegðun, ófullnægjandi félagslegri færni, skort á samkennd með öðrum og 

tilhneigingu til að færa raunir sínar yfir á gjörðir annarra. Á sama hátt eru einstaklingar 

sem eru með jákvætt viðhorf gagnvart afbrotum líklegri til að bregaðst við áreitinu með 

afbrotum en þeir einstaklingar sem hafa neikvætt hugarfar gagnvart afbrotum. Þessu 

hefur verið gerð skil með kenningum á borð við þá frá Sutherlands og Cressey (1947) um 

ólík félagstengsl. Þeir settu þar fram að afbrot væru lærð í nánum samskiptum við aðra 

og þegar einstaklingar eru oftar í tenglsum við jákvæðar umræður eða jákvætt viðhorf 

gagnvart afbrotum eru þeir líklegri til að grípa til þeirra seinna meir sem úrlausn á áreiti. 

Þannig lærir einstaklingur sem er mikið í umhverfi þar sem umræða um afbrot, glæpi eða 

jafnvel ofbeldi er á jákvæðum nótum eða ekki endilega skilgreint sem neikvæður hlutur 

þá lærir sá einstaklingur að þróa með sér jákvætt hugarfar gagnvart glæpnum.   

Valkenningar hafa lýst því að ákvörðun gerandans um að framkvæma glæp sé 

skynsöm og meðvituð aðgerð, en ekki hvatvís og óhugsuð. Hún er þannig mótuð af 

meðvitaðri hugsun gerandans og tilfinningum hans en hún er einnig undir áhrifum frá 

félagslegum tengslum, eiginleikum einstaklingsins og umhverfis hans (Becker, 1993). 

Þessi kenning segir okkur að þegar einstaklingurinn fremur afbrot þá er hann að taka 

meðvitaða ákvörðun um að fremja glæp eftir að hafa skoðað bæði sína persónulegu hagi 

út frá glæpnum og tekur hann þannig ákvörðunina um að fremja glæpinn ef hann sér að 

hann hafi persónulegan ávinning fyrir einstaklinginn sjálfan. Hann metur þá ávinning og 

ókosti við brotið og velur brotið ef ávinningurinn er meiri en ókostirnir. Þannig sýnir 

einstaklingurinn, og finnur jafnvel fyrir, ákveðnum yfirburðum og stjórn yfir aðstæðum og 

umhverfi sínu. Þetta er auðvelt að fullyrða þegar t.d. efnahagsbrot eiga í hlut þar sem 

augljóst er að einstaklingurinn hagnast á veraldlegum gæðum. Línan verður skiljanlega 

óljósari þegar kemur að ofbeldi og þá sér í lagi ofbeldi í parasamböndum, þar sem 

þolandinn er þá einhver náinn geranda og hann þarf að horfast í augu við hann sem 
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manneskju tengd honum eftir verknaðinn. Í þessum ofbeldisglæpum þá beita gerendurnir 

oftast ofbeldi til að öðlast yfirburði, bæði andlega og líkamlega og taka þannig meðvitaða 

ákvörðun um að reyna að staðfesta yfirráð sín í sambandinu. Gerandinn getur þá fundið 

fyrir álagi út frá þáttum á borð við tekjur sínar og tekur þá meðvituðu ákvörðun um að 

velja ofbeldið sem flóttaleið í stað fyrir að takast á við erfiðar tilfinningar.  

Það er ljóst að margir þættir spila inn í aðstæður og ástæður gerenda heimilsofbeldis 

út frá undanfarinni yfirferð. Það er einnig frekar skýrt að ekki aðeins er við einn afgerandi 

orsakavald að sakast, heldur er þetta samspil margra flókinna aðskilinna þátta sem eiga 

hver og einn sinn þátt í þessu, hvort sem þeir standa stakir eða blandast öðrum þáttum. 

Það er varla heldur hægt að segja að flestar kenningar sem settar hafa verið fram séu að 

stangast á við hvor aðra, heldur geta þær frekar samfléttast þegar við reynum að leggja 

okkar skilning á hvað býr að baki þegar einstaklingur tekur þá ákvörðun, meðvituðu eða 

ómeðvituðu, um að beita maka sinn ofbeldi. Hvort sem þetta er lærð hegðun frá 

barnæsku, mannlegt eðli eða á sér rætur að liggja í álagsþáttum þá er ljóst að það verður 

líkast til aldrei fullkominn skilningur á þessum athöfnum, en hægt er að komast nær því 

að skilja hvað býr að baki og þá hægt að grípa inn í jafnvel fyrr með betri úrræðum. Eins 

og lögð hefur verið áhersla hér bæði í kenningarlegri nálgun og skoðun á fyrri rannsóknum 

verður hér næst skoðað hvort að tekjur hafi marktæk áhrif á tíðni heimilisofbeldis. 
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5 Aðferð 

5.1 Gögn og mælitæki 

Í þessari rannsókn er notast við gagnasafn sem sett er saman úr gögnum sem fengin voru 

frá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu og Hagstofu Íslands. Gögnin frá Hagstofu sýndu 

heildar ársmeðaltekjur póstnúmera og fengin voru gögn um tilkynnt heimilsofbeldisbrot 

til lögreglu á höfuðborgarsvæðinu frá embætti lögreglu og sýna þau einnig tölur eftir 

póstnúmerum á höfuðborgarsvæðinu. Úrtakið er fjöldi tilkynntra brota yfir þriggja ára 

skeið, en heildarfjöldi brotanna er 1.466.  

Skoðuð voru gögn frá árunum 2015, 2016 og 2017. Ekki var unnt að skoða eldri né 

yngri gögn, þar sem breytt verklag tók gildi hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðingu um 

aðgreiningu skráningar á tilkynntum heimilisofbeldisbrotum frá og með janúar 2015 og 

því ekki marktækt að bera saman gögn fyrir þann tíma. Á móti var ekki hægt að fá 

upplýsingar um ársmeðaltekjur á höfuðborgarsvæðinu eftir árið 2017, þar sem 

skattframtöl fyrir árið 2018 hafa ekki verið gefin út.  

Upplýsingar um póstnúmer 116, bæði fyrir meðaltekjur og fjölda tilkynntra brota, 

voru teknar út úr gagnasafninu ásamt því að póstnúmer 103, 104 og 108 voru sameinuð í 

eina mælingu í báðum breytum. Ástæður þessa er að fyrir póstnúmer 116 var eitthvað á 

reiki hversu nákvæmlega mörg brot hefðu verið tilkynnt, en þau voru það fá (1-4) að talið 

var best að sleppa þeim í mælingu. Einnig var ekki hægt að segja nákvæmlega til um fjölda 

afbrota fyrir hvert póstnúmer í 103, 104 og 108 og því var tekið saman meðaltal tekna úr 

þeim fyrir hvert ár og meðaltal fyrir fjölda afbrota og notað í breytunni. Notast var við 

heildarfjölda tilkynntra brota til lögreglu, en í gögnunum var þeim skipt upp í ágreining 

milli skyldra og svo heimilisofbeldi. Ástæðan fyrir því að þessar tölur voru lagðar saman 

er sú að heimilisofbeldi er ekki aðeins líkamlegt ofbeldi. Það tekur á sig mörg form og 

einnig getur ágreiningur leitt út í ofbeldi seinna meir eins og hefur komið fram úr fyrri 

rannsóknum.  

Frumbreyta þessarar rannsóknar voru ársmeðaltekjur einstaklinga eftir 

póstnúmerum á höfuðborgarsvæðinu og fylgibreytan var fjöldi tilkynntra 

heimilisofbeldisbrota eftir póstnúmerum. Breytunum var keyrt saman í einfaldri 

aðhvarfsgreiningu í SPSS til að kanna fylgni á milli þeirra og hvort að marktækt samband 

fengist.  
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5.2 Takmarkanir gagna 

Þegar um opinber gögn er að ræða í rannsóknum sem þessari eru ákveðnar takmarkanir 

sem hafa þarf í huga við framkvæmd hennar. Takmarkanir aðferða í þessari rannsókn er 

sú að með skoðun á þessum opinberu gögnum er verið að draga ályktanir um 

einstaklinginn. Þegar túlkað eru tengslin á milli tekna og fjölda tilkynntra 

heimilisofbeldisbrota til lögreglu eftir póstnúmerum þegar reynt er að varpa ljósi á hvað 

fær gerendur til að beita maka sína ofbeldi þarf að varast vistfræðilega rökvillu og passa 

að yfirfæra ekki gögn um samfélagið yfir á einstaklinginn sjálfan. Markmið 

rannsóknarinnar er að geta svarað hvort að tölfræðilega marktækt samband sé á milli 

breytanna og  þó að ekki hægt sé að alhæfa um sambandið er hægt að gera því ákveðin 

skil. Eiga þessar takmarkanir ekki aðeins við þessa rannsókn, heldur allar þær sem nýta 

sér opinber gögn til að yfirfæra kenningar á einstaklinginn.  

 Þó vissulega hafi margar fyrri rannsóknir og kenningar haft það fyrir sjónum að 

tekjur séu eitthvað sem hafa áhrif á og eru einn af áhættuþáttum heimilisofbeldis, þá er 

ekki hægt að segja nákvæmlega til um að lágar tekjur séu samansem merki við að ofbeldi 

þrífist innan parasambanda. Því verður erfitt að segja með fullvissu að tekjutengingin hafi 

bein áhrif á fjölda tilkynntra heimilisofbeldisbrota, en við getum þó áætlað eftir því hvort 

að sambandið verði tölfræðilega marktækt eða ekki. Þannig, með vísan í fyrri rannsóknir 

og kenningar, geta tekjur jafnvel frekar borið með sér ákveðna áhættuþætti eins og t.d. 

neikvæð áhrif á líðan einstaklings eða skapað ákveðið álag á einstaklinginn sem kann ekki 

að bregðast rétt við þeim og bregst við með ofbeldi, frekar en skynsömum lausnum. 
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6 Niðurstöður 
Markmið rannsóknarinnar er að athuga hvort að tölfræðilega marktækt samband sé á 

milli ársmeðaltekna og fjölda tilkynntra heimililsofbeldisbrota til lögreglu eftir 

póstnúmerum. Breyturnar voru settar upp í gagnasafni sem var svo keyrt í einfaldri 

aðhvarfsgreiningu í SPSS. Frumbreytan var ársmeðaltekjur póstnúmeranna og 

fylgibreytan fjöldi tilkynntra heimilisofbeldisbrota. Niðurstöður aðhvarfsgreiningarinnar 

gáfu okkur það að marktekt (Sig.) væri 0,009 sem er innan höfnunarsvæðis. 

Höfnunarsvæði er þegar Sig. er undir 0,05. Í þessum niðurstöðum er það 0,009 og er því 

innan höfnunarsvæðis og segir það um að sambandið á milli breytanna tveggja sé 

tölfræðilega marktækt ásamt því að sambandið er miðlungssterkt (r=0,397). 

Aðhvarfsgreiningin gaf líka þær niðurstöður að hægt sé að álykta að tekjur skýri 15,8% 

afbrota. Sýndi sambandið einnig fram á að það væri jákvætt samband á milli breytanna, 

sem má túlka á þá vegu að þegar tekjur hækka þá fækkar afbrotum. Sjá betur í töflu 1.  

 

Tafla 1. Áhrif ársmeðaltekna eftir póstnúmerum á fjölda tilkynntra heimilisofbeldisbrota til 
lögreglu. 

 Unstandardized B R R í öðru Sig 

Tekjur -0,022 0,397 0,158 0,009 

 

Í töflu 1 má sjá niðurstöður nokkurra þátta úr aðhvarfsgreiningu í SPSS. Fyrst má sjá þar 

sem stendur Unstandardized B að stuðullinn þar er -0,022. Þessi þáttur segir okkur til um 

það að þegar meðaltekjurnar hækka um eitt stig að þá lækkar tíðni afbrota samkvæmt 

þessari mælingu um 0,022. R í öðru gefur okkur hversu mikið meðaltekjurnar skýra af 

fjölda afbrota, í þessu tilfelli eru það 15,8%. Þegar Sig er svo undir 0,05, eins og í þessu 

tilfelli er það 0,009, þá segir það okkur að sambandið er tölfræðilega marktækt. 

 

6.1 Niðurstöður út frá fyrri rannsóknum og kenningum 

Það að það fáist tölfræðilega marktækt samband úr breytunum sem notaðar voru rennir 

það stoðum undir þær kenningar og fyrri rannsóknir sem farið hefur verið yfir í fyrri 

köflum. Þessar niðurstöður eru í takt við aðrar fyrri rannsóknir, líkt og þær frá Blau og Blau 

(1982), Shaw og McKay (1942), Renzetti (2009) og Maurer (2009), sem allar voru með þær 
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niðurstöður að fátækt, tekjur eða ójöfnuður hefði áhrif á tíðni ofbeldisbrota.  Það er þó 

ennþá gífurlega erfitt að segja nákvæmlega til um á hvaða hátt tekjurnar hafa áhrif á 

gerandann. Hinsvegar, ef þetta er yfirfært á kenningar Merton (1949) og Agnew (2001) 

um álag og viðbrögð við álagi þá getum við gefið okkur að tekjur hafi áhrif á streitu sem 

hefur áhrif á tilfinningalíf einstaklinganna. Þannig getur einstaklingurinn upplifað 

neikvætt tilfinningalíf í kjölfar þessa álags sem hefur áhrif á viðbrögð hans við því. Þó að 

tekjur falli undir samfélagslegan þátt þá hefur þetta áhrif á einstaklinginn sjálfan, hann 

getur upplifað að þrengt sé að honum og kann jafnvel ekki að bregðast við öðruvísi en að 

beita þá ofbeldi sem standa honum næst. 

 Marktækt samband segir okkur til um það að óhætt er að álykta að það sé fylgni 

á milli tekna og  heimilisofbeldisbrota. Einnig er hægt að segja út frá þessum niðurstöðum 

að því lægri sem tekjurnar eru, því meiri líkur eru á tíðni tilkynntra heimilisofbeldisbrota 

sé hærri.  Við getum þó ekki sagt að tekjur í þessari rannsókn, fátækt eða ójöfnuður séu 

orsakavaldur heimilisofbeldis þar sem ekki öll heimili eða allir gerendur heimilisofbeldis 

koma úr fátækrahverfum eða heimilum með lágar tekjur. Við getum aðeins sagt að tekjur 

séu þáttur sem spilar inn í þessar aðstæður sem myndast þegar ofbeldi í nánum 

samböndum á sér stað. Líkt og í kenningum Agnew og fyrri rannsóknum þá eru það þessir 

áhættuþættir sem spila inn í tilfinningalíf gerandans sem hefur áhrif á hvernig hann bregst 

við álaginu. Tekjurnar eru þannig greinilega marktækur þáttur í þessum aðstæðum. En, 

eins og sagt hefur verið er þetta ekki eini áhrifaþátturinn. Þarna spila inn í fleiri þættir sem 

þarf að taka með í reikninginn og eins og margir fræðimenn hafa bent á er heimilisofbeldi 

samblanda af mörgum mismunandi áhættuþáttum. Þannig geta eiginleikar eins og 

uppeldi, félagstengsl, félagsmótun og tengsl geranda við afbrotahegðun spilað stóran þátt 

í gjörðum hans. 
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7 Umræða 
Það er ekki tæmandi listi yfir þessa áhættu- eða álagsþætti sem hafa verið upp taldir hér 

framan af og það verður líklega aldrei hægt að segja nákvæmlega til um hvað fær 

einstaklinga til þess að beita maka sína ofbeldi. Það sem við getum hinsvegar sagt með 

vissu, bæði eftir niðurstöður þessar rannsóknar og eins hvað fyrri rannsóknir hafa sýnt 

fram á, er að ástæður og áhættuþættir heimilisofbeldis er eitthvað sem ekki er hægt að 

leggja einn dóm á. Það sem hinsvegar kom mest á óvart í vinnu þessarar greinar er skortur 

á rannsóknum á þessu sviði, bæði innlendar sem og erlendar. Það er til ógrynni af 

rannsóknum hinsvegar sem fjalla um þolendur ofbeldis, glæpatíðni eftir hverfum, 

bakgrunn gerenda og þolenda o.fl. en erfitt þótti að finna eldri rannsóknir sem skoðuðu 

tekjur heimilanna út frá heimilisofbeldisbrotum og öfugt.  Það sem kom einnig mikið á 

óvart er að marktækt samband hafi fengist úr aðhvarfsgreiningunni, þrátt fyrir svo lítið 

gagnasafn. Það getur einnig verð fyrirboði um það hversu mikil áhrif tekjur eru að hafa á 

ofbeldi og að við getum gert ráð fyrir því að þetta skipti sköpum í mörgum tilvikum.  

Markmiðið með þessari rannsókn var að sjá hvort það væri fylgni með marktæku 

sambandi á milli tekna og fjölda afbrota sem og fékkst. Því er hægt að fara í áframhaldandi 

vinnu við að reyna að skilja og skýra ástæðurnar að að baki ofbeldishegðun í garð maka 

eða náins aðila. Hægt væri að framkvæma fleiri rannsóknir að þessu skapi, þá með því að 

bæta við fleiri álags- eða áhættuþáttum og sjá hvort það komi fram einnig marktækt 

samband þar. Þá væri hægt að bæta við félagslegum þáttum á borð við fjöldi þjóðerna í 

hverju póstnúmeri, fólksfjölgun- eða fækkun, börn á heimili og þá fjölda barna, 

menntunarstig o.s.frv. Hægt er einnig, og telur höfundur nauðsynlegt, að skoða betur 

bakgrunn gerenda. Með því að skoða bakgrunn gerenda, eins og fjölskylduhagi, æsku og  

tengsl við ofbeldi á fyrri árum getum við fyrst farið að skoða hvað er hægt að gera til þess 

að fyrirbyggja ofbeldishegðun. Mikilvægi þess að skoða bakgrunn gerenda felst einnig í 

því að ofbeldi í nánum samböndum er ekki aðeins að finna í lágstéttum. Það er að öllum 

líkindum viðloðandi í öllum stéttum samfélagsins en þar sem rannsóknir hingað til hafa 

verið frekar einhliða að beita sér á að útskýra það út frá lægri stéttum, tekjum, ójöfnuði 

o.fl. þá eru til takmarkaðar upplýsingar um umfang þess í samfélaginu öllu. Þannig er 

mikilvægt við upprætingu þess að skoða í gerendurna út frá öllum þáttum samfélagsins. 

Það er auðvitað einnig gífurlega mikilvægt að framkvæma þolendarannsóknir og hafa 



26 

aðgerðaráætlun við höndina þegar upp koma heimilisofbeldismál. Til þess þó að uppræta 

ofbeldið, sé það yfir höfuð raunhæft markmið, þarf að ráðast í rót vandans en ekki setja 

plástur á eftir að ofbeldið á sér stað.  
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