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Ágrip 

 

Heimilisofbeldi á sér stað um allan heim og er að finna í öllum stéttum samfélagsins. Margir 

vilja tengja það fyrst og fremst við vandamál lægri stétta, en þó að það sé algengt á meðal 

þeirra sem minna fé hafa á milli handanna er það síður en svo bundið við fátækt.  

Nú þegar heimurinn allur finnur fyrir áhrifum hruns bankakerfisins frá árinu 2008 er ljóst að 

áhrifin eru ekki bara efnahagsleg, heldur einnig félagsleg. Ritgerð þessari er ætlað að varpa 

ljósi á eina af þeim samfélagslegu breytingum sem geta orðið til við örar efnahagslegar 

breytingar líkt og íslenska þjóðin glímir við nú þegar þetta er skrifað. Fjallað verður um  

neikvæðar afleiðingar bankahrunsins í formi versnandi fjárhags- og heimilisaðstæðna sem 

mögulega getur skilað sér beint í verri aðstöðu kvenna í samfélaginu. Byrjað verður að fara 

lauslega yfir sögu bankahrunsins og hvaða áhrif það hefur haft á íslenskt þjóðfélag. Í 

ritgerðinni verður sérstök áhersla lögð á konur og félagslega stöðu þeirra í kjölfar aukningar á  

atvinnuleysi og skorts á fjármagni. Dregin er upp mynd af tilhneigingu til aukins 

heimilisofbeldis þegar kreppir að og farið verður ofan í hugsanlegar orsakir þess. Konur eru í 

miklum meirihluta þolenda þegar kemur að heimilisofbeldi en þó eru einnig til dæmi þar sem 

karlmönnum er misþyrmt. Þegar þetta er skrifað er aðeins rúmlega eitt og hálft ár liðið frá 

hruni íslensku bankanna sem gerir það að verkum að ekki er til mikið af fræðilegum 

heimildum eða tölulegum upplýsingum umfjölluninni hér til stuðnings. Af þeim sökum verður 

stuðst við nokkrar erlendar rannsóknir sem reynt verður að tengja með einhverum hætti við þá 

stöðu sem komin er upp á Íslandi í dag, ásamt því að vitnað verður í og birtar niðurstöður 

viðtala við lítinn hóp starfsfólks sem starfar við það að aðstoða konur í einhverskonar vanda 

sem tengja má við ofbeldi. 

Abstract 

Domestic violence is a widespread problem all over the world and occurs in every class of 

society. Many consider it to be just a problem of the poor, but even though it is common 

among the less affluent, it is not by any means confined to the lower classes. Now as the 

world is going through some drastic changes due to the bank crisis, it is becoming clear that 

the consequences are not just economic, but social as well. The purpose of this study is to 

illuminate certain social problems that accompany rapid economic changes such as the ones 

the Icelandic nation is grappling with when this is written. The main focus point is on the 

negative effects of the bank crisis in the form of deteriorating social and economic 

circumstances that can contribute to worsening of the status of women in the society. This 

thesis briefly describes the Icelandic bank crisis of 2008 and the effects it has had on Icelandic 

society today, while focusing primarily on women and their declining social status as a result 

of increased unemployment and shortage of capital. Another focus point is the tendency 

toward increased domestic violence during times of economic crisis, and the possible causes 

for this are presented and analysed. Women are the overwhelming majority of victims of 

domestic violence but there are still cases when males are abused. It is well known that during 

periods of economic crisis domestic violence increases because of situations such as 

unemployment and widespread hopelessness. The research on which this thesis is based was 

completed one and a half year after the bankruptcy of the Icelandic banks and, as a result, 

there was not much academic research and statistical data available on the topics of concern. 

Therefore, the thesis makes use of research from various countries and tries to connect them 

with the situation within Iceland today. Furthermore, extensive use is made of the results of 

interviews with a number of people whose work involves assistances to battered and abused 

women. 
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Ég vil þakka viðmælendum mínum sem tóku sér tíma til þess að svara spurningum mínum við 

vinnslu ritgerðararinnar því án þeirra hefði ég ekki fengið góða innsýn inn hið nýja 

samfélagslega umhverfi sem myndast hefur eftir bankahrunið. Einnig vil ég þakka 

leiðbeinandanum mínum Jóni Hauki Ingimundarsyni fyrir að gera háskólanám mitt áhugavert, 

jákvætt og seinast en ekki síst mannlegt! Þá þakka ég manninum mínum og börnum fyrir 

þolinmæði og trú á mér við aðstæður sem gerðu mig oft fjarverandi, hvort sem var í huganum 

eða á staðnum. 
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I. Inngangur 

 

Um það bil einu ári eftir hrun íslensku bankanna, nánar tiltekið í október árið 2008 barst sú 

frétt í fjölmiðla á Íslandi að maður hefði ráðist að fyrrverandi eiginkonu sinni og veitt henni 

alvarlega og lífshættulega áverka. Samkvæmt fréttinni voru þau bæði flutt alvarlega slösuð á 

gjörgæslu, hún með mikla líkamlega áverka en hann með innvortis áverka eftir að hafa lagt 

sér til munns ætandi efni. Maðurinn lést á spítala skömmu síðar en konan var sögð á batavegi. 

Fram kom í einni fréttinni að maðurinn hefði verið talinn ólíklegur til verknaðarins af þeim 

sem til hans þekktu, en hann var einnig faðir tveggja barna sem hann átti með fórnarlambi 

sínu. Tekið var sérstaklega fram að hann hefði nýverið misst vinnuna (JSS, 08.október 2009). 

Sem betur fer eru svona fréttir ekki algengar á Íslandi en flestir hljóta að vera sammála um að 

eitt svona alvarlegt atvik er  svo sannarlega einu of mikið.  

Þegar þessi ritgerð er skrifuð er stór hluti mannkyns að ganga í gegnum ýmsar breytingar eftir 

alþjóðlegt bankahrun. Afleiðingarnar eru margvíslegar og ljóst er að margir verða fyrir 

áhrifum af hruni bankakerfisins í formi minnkandi ráðstöfunartekna og stóraukins 

atvinnuleysis. Sem dæmi má nefna að í apríl 2009 var atvinnuleysi á Íslandi um 9,1% á móti 

1% á árinu áður (Vinnumálastofnun, 2010). Þetta segir sitt um hversu mikill viðsnúningur 

varð á efnahagsumhverfinu á Íslandi eftir annars mikla uppsveiflu sem síðan má segja að hafi 

snúist upp í andhverfu sína. Mikilvægt er þó að hafa í huga að áhrifin af þesskonar 

viðsnúningi eru þó ekki bara efnahagsleg, heldur geta þau líka verið félagsleg þar sem 

ákveðin fylgni virðist vera á milli þess þegar fjárhagsleg staða fólks breytist til hins verra og 

versnandi félagslegrar stöðu. Tilhneiging er á auknu ofbeldi í kjölfar efnahagsþrenginga og er 

heimilisofbeldi engin undantekning þar sem konur eru í miklum meirihluta þolenda (Angel og 

Frias, 2005).  
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Ástæðurnar geta verið margar og ekki hægt að horfa framhjá þeirri staðreynd að í svona 

alvarlegri kreppu missa margir vinnuna, jafnt konur sem karlar. En hvaða áhrif kemur þetta til 

með að hafa á konur sérstaklega og stöðu þeirra í samfélagi þar sem er kreppa? Konur hafa í 

gegnum tíðina gegnt því hlutverki að sjá um heimili og börn í meira mæli en karlmenn að þá 

er oft til langs tíma litið erfiðara fyrir þær að fá vinnu aftur eftir að hafa orðið fyrir 

atvinnumissi þar sem þær vegna aðstæðna geta ekki tekið að sér hvaða vinnu sem er og lenda 

því oftar en ekki í einhverskonar hlutastörfum (Kristín Elfa Ketilsdóttir, 2010). Af þessu leiðir 

að konur fá þá í mörgum tilvikum lægri laun, eiga erfiðara með að samræma vinnu og heimili 

og eiga bara almennt erfiðara uppdráttar heldur en karlmenn þegar kemur að atvinnumálum 

(Kristín Elfa Ketilsdóttir, 2010).  

Með fyrrgreindar upplýsingar að leiðarljósi og þá því miður ríkjandi ímynd af konu sem 

veikari kyninu (Scott, 1997) er áhugavert að fara yfir stöðu kvenna í þessum aðstæðum og 

skoða hvaða vandamálum þær geta átt í hættu að mæta í tengslum við heimilisofbeldi. Margar 

gagnrýnisraddir á núverandi efnahagsástand hafa líst yfir áhyggjum sínum á því að viðvarandi 

ástand sem þetta geti leitt af sér neikvæð áhrif á heilsu almennings. Atvinnumissir getur leitt 

til versnandi geðheilsu fólks sem síðan getur skilað sér í ýmsum félagslegum vandamálum. 

Dæmi um félagsleg vandamál eru til dæmis þunglyndi og kvíði sem síðan geta þróast út í 

misnotkun lyfja. Þá er einnig  líkur á því að fólk tileinki sér almennt óhollari lífsstíl þar sem 

skyndibitafæði, drykkja og reykingar komi til með að hafa neikvæðari áhrif á heilsu 

almennings (Basu o.fl. 2009). Í núverandi efnahagsástandi hefur Alþjóða 

heilbrigðismálastofnunin séð ástæðu til þess  að vara við auknu stressi, sjálfsmorðum og 

geðsjúkdómum þar sem þeir fátæku og aðrir minni máttar í samfélaginu komi til með að verða 

verst úti (Basu o.fl. 2009).  

Rannsóknir hafa sýnt að karlmenn eru oft hræddari við að missa vinnuna en konur (Guðný 

Eydal og Ingólfur V. Gíslason, 2008). Það er því mjög mikilvægt í núverandi 
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þjóðfélagsástandi þar sem mikið er um atvinnuleysi og jafnvel þunglyndi í kjölfar þess að 

vera vel vakandi fyrir fyrrgreindum áhættuþáttum ásamt því að vera á varðbergi gagnvart 

meintri aukningu á félagslegum vandamálum sem upp geta komið í kjölfar atvinnuleysis. 

Mjög áríðandi er að allt það fólk sem starfar í félagsmálageiranum og einnig 

heilbrigðisstarfsfólk sé meðvitað um þau áhrif sem afleiðingar atvinnuleysis geta haft á 

félagslegan veruleika fólks.  

Megin tilgangur þessarar ritgerðar er að reyna að svara þeirri spurningu hvort hugsanleg 

tengsl séu á milli efnahagsþrenginga og aukningar á ofbeldi gegn konum og hvernig það 

ofbeldi komi þá helst fram.  Skoðað verður hvaða áhættuþættir það eru sem geta haft áhrif á 

aukið ofbeldi og hvað erlendar rannsóknir sem gerðar hafa verið á ýmsum birtingarmyndum 

ofbeldis gefa til kynna. Íslenskir fræðimenn hafa ekki beint sjónum sínum að þessu efni svo 

nokkru nemi og því um mikilvæga viðbót við þekkingu að ræða sem skapast með þessari 

ritgerð. 

Uppbygging ritgerðar er eftirfarandi: Ritgerðin hefst á skilgreiningum og umfjöllun á ofbeldi 

og helstu birtingarmyndum þess. Farið verður yfir almennar skilgreiningar á nokkrum 

tegundum ofbeldis og hvernig hægt sé að skoða ofbeldi gegn konum út frá femíniskum 

kenningum og þær kenningar settar í ákveðið samhengi við núverandi þjóðafélagsástand. 

Sérstaklega verður fjallað um hugtakið ofbeldi og ofbeldi í nánum samböndum og áhersla 

lögð á þá tegund ofbeldis sem talið er að geti aukist í kreppu þar sem konur eru þolendur eins 

og til dæmis heimilisofbeldi og/eða makaofbeldi. Því næst verður farið ofan í þær 

samfélagslegu breytingar sem hafa dunið yfir síðastliðið eitt og hálft ár og hver áhrif þessara 

breytinga á samfélagið séu eða geta mögulega orðið. Einnig verður fjallað um umfang 

ofbeldis út frá viðmiðum Kvennaathvarfsins á Íslandi og íslenskur veruleiki borinn saman við 

erlendar rannsóknir á umfangsefninu. Með núverandi þjóðfélagsástandi er átt við heilkenni af 

völdum íslensku bankakreppunnar (hér eftir kölluð kreppan) sem hefur haft töluverð áhrif á 
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íslenskt samfélag í formi gjaldþrota, atvinnuleysis og niðurskurðar. Þegar orðið kreppa verður 

notað í textanum er átt við þetta tiltekna ástand sem hefur skapast eftir bankahrunið en stutt 

umfjöllun verður í sér kafla um aðdraganda hennar og umfang. Eins og áður hefur komið fram 

hafa orðið miklar breytingar á íslensku samfélagi í kjölfar kreppunnar. Ekki liggja fyrir nýjar 

rannsóknir um samband kreppunnar og ofbeldis sem hægt er að styðja sig við og því markmið 

þessarar ritgerðar að koma með nýja þekkingu á sviðinu. Höfundur ákvað því að framkvæma 

eigindlega rannsókn til að skoða samband kreppunnar og ofbeldis gegn konum. Rannsóknin 

fól í sér að leggja fyrir spurningar til fólks sem starfar við að aðstoða konur sem verða fyrir 

ofbeldi. Með því tel ég að hægt sé að fá ákveðnar vísbendingar um þá stöðu sem komin er upp 

í samfélaginu í dag. Rannsóknin er eigindleg rannsókn og því ekki hægt að alhæfa 

niðurstöðurnar en þær eru engu að síður mikilvægar upplýsingar sem geta gefið vísbendingar 

um ástandið í þjóðfélaginu. 

1.1. Skilgreiningar á ofbeldi  

 

Ef að litið er á mannkynssöguna alveg frá byrjun, má búast við því að sjá ákveðna 

staðalímynd af forfeðrum okkar hvort sem það eru hinir íslensku víkingar eða þá 

steinaldarmenn þegar þeir drógu konur sínar á hárinu og lömdu þær til hlýðni með 

einhverskonar bareflum. Hvort að það hafi verið raunin eða ekki skal ekki reynt að fullyrða 

hér en þannig hefur það í einhverjum tilfellum verið kynnt fyrir almenningi í formi frásagna 

og skemmtunar, og hef ég séð dæmi þess jafnvel sett fram í myndasögum sem og barnaefni í 

sjónvarpi.  Þrátt fyrir að flestir viti vonandi betur en að taka svona skemmtiefni hátíðlega og 

geri sér jafnframt grein fyrir því að það sé engin slæm meining á bakvið hugsunina sem sjálfa, 

að þá vil ég setja þetta fram hér til þess að benda á almenn söguleg yfirráð karla, þar sem þeir 

virðast oftar en ekki hafa ákveðið og fyrirfram gefið forskot á konuna í mörgum 

efnisflokkum.  
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Ýmsar skilgreiningar eru til á ofbeldi en landlæknir hefur skilgreint ofbeldi á eftirfarandi hátt: 

„...ofbeldi eru athafnir sem valda annarri manneskju sársauka, andlegum eða líkamlegum án 

tillits til þess hvort um er ræða ásetning eða ekki“ (Landlæknir, e.d.). Hér er þó aðeins verið 

að ræða um ofbeldi almennt, þar sem hvorki gerandi né þolandi er kyngreindur sérstaklega.  

Skilgreining Kvennaathvarfsins á heimilisofbeldi er önnur, en þar er farið beint í það að 

kyngreina ofbeldið sérstaklega. Samkvæmt skilgreiningu Samtaka um Kvennaathvarf  er:  

Heimilisofbeldi  þegar einn fjölskyldumeðlimur kúgar annan í skjóli 

friðhelgi heimilisins og tilfinningalegrar-, félagslegrar-, og fjárhagslegrar 

bindingar. Í auknu mæli er hugtakið kynbundið ofbeldi notað, en það 

undirstrikar þá staðreynd að heimilisofbeldi er í flestum tilvikum ofbeldi 

karla gegn konum (Kvennaathvarfið, 2008, Skilgreiningar á ofbeldi). 

 

Þarna er um að ræða skilgreiningu sem er augljóslega mun þrengri en sú sem Landlæknir 

gefur út þar sem  hún snýr nær algerlega að ofbeldi gegn konum. Kvennaathvarfið á Íslandi 

sérhæfir sig í því að veita konum sem búa við erfiða félagslega stöðu líkt og heimilisofbeldi 

aðstoð í formi ráðgjafar og húsaskjóls, þegar þær hafa ekki í nein önnur hús að vernda.  

Í bók Ingólfs V. Gíslasonar, Ofbeldi í nánum samböndum: orsakir, afleiðingar, úrræði 

skilgreinir og flokkar höfundur ofbeldi í nánum samböndum meðal annars á eftirfarandi hátt:  

Líkamlegt ofbeldi: Aðallega barsmíðar, en líka fjölmargir aðrir þættir eins og þeir að konan 

er brennd, klóruð, hrist eða kæfð.  Hlutum er hent í hana, hún er bundin, bitin, það er sparkað í 

hana eða það hún er drepin.  

Andlegt ofbeldi: Ýmsar ógnanir eða hótanir, ásakanir, niðurlægjandi athugasemdir, félagsleg 

og líkamleg einangrun, hróp og öskur, öfgafull afbrýðisemi og sífelld gagnrýni.  

Kynferðislegt ofbeldi: Kynferðislegar svívirðingar eins og þvingun til kynlífs, neitað um 

öruggt kynlíf, hindrun brjóstagjafar, smitun kynsjúkdóma, maki talar óviðeigandi 

kynferðislega um konurnar, systur þeirra eða vinkonur.  
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Fjárhagslegt ofbeldi: Neitun á peningum, skuldir skráðar á konuna, bannað að afla sér tekna, 

grafið undan möguleikum hennar á vinnumarkaði eða í námi og/eða reikningar ekki greiddir 

(Ingólfur V. Gíslason, 2008). 

Hvernig svo sem ofbeldi er skilgreint er það alltaf alvarlegt hvernig sem á það er litið. Ofbeldi 

felur alltaf í sér skerðingu á lífsgæðum og möguleikum þeirra sem fyrir því verða ásamt því 

að það eitrar út frá sér og setur mark sitt á alla samfélagsþróun (Ingólfur V. Gíslason, 2008). 

Þrátt fyrir það að ofbeldi gegn konum hafi lengi viðgengist er ekki langt síðan fræðimenn 

hófu að skoða þetta samfélagslega fyrirbæri (Ingólfur V. Gíslason, 2008). Það var ekki fyrr en 

á 20. öldinni þegar kvennahreyfingar byrjuðu fyrst að láta í sér heyra og gagnrýna þáverandi 

norm í þessum efnum að viðfangsefnið kynbundið ofbeldi var raunverulega skilgreint sem 

samfélagslegt vandamál, frekar en vandi sem engum utan heimilis kom við (Ingólfur V. 

Gíslason, 2008). Áður fyrr var það að mestu þannig að það sem fór fram inn á heimilum fólks 

var einungis þeirra einkamál sem á heimilinu bjuggu og ekki þótti til siðs að vera skipta sér af 

annarra manna heimilishaldi. Með tímanum orðið ákveðin hugarfarsbreyting í þessum efnum 

og töluvert meira heyrist af því í samfélaginu og jafnvel fjölmiðlum að félagsmála- og/eða 

lögregluyfirvöldum sé  tilkynnt um ofbeldi eða misnotkun af einhverju tagi, jafnvel af 

nágranna viðkomandi eða þá öðrum fjölskyldumeðlimum.  

Eins og gefur að skilja er ofbeldi í nánum samböndum þar sem konur eru oftast fórnarlömb 

yfirleitt framið af núverandi eða fyrrverandi maka kvennanna. Það er þó alls ekki algilt. 

Ástæðuna fyrir ofbeldinu má í mörgum tilfellum rekja til félagslegrar stöðu gerandans en í 

samantekt á rannsóknum á ofbeldi gegn konum sem gefin var út af Félags- og 

tryggingarmálaráðuneytinu kom í ljós að um 60% kvenna töldu geranda hafa verið undir 

einhverskonar áhrifum þegar á þær var ráðist (Jóhanna Rós Arnardóttir, 2009).  
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1.2. Heimilisofbeldi 

 

Samkvæmt Alþjóða heilbrigðisstofnuninni er talið að allt að helmingur allra kvenna í 

heiminum hafi verið beittur  líkamlegu ofbeldi af maka. Á lista yfir dánarorsakir kvenna á 

aldrinum 15-44 ára sem var gerður árið 1998 var ofbeldi sem konur urðu fyrir í nánu 

sambandi í tíunda sæti (Ingólfur V. Gíslason, 2008). Þetta er alvarlegt staðreynd og því 

mikilvægt að kanna hvaða ástæður geta haft áhrif á óeiningu í nánum samböndum og aukið 

ofbeldi gagnvart konum. Rannsóknir á heimilisofbeldi og áhrif kynferðis á viðhorf til 

heimilisofbeldis hafa sýnt að konur eru líklegri til að finna til samúðar með kvenkyns 

þolandanum ásamt því að vilja sækja gerandann meira til ábyrgðar heldur en karlmenn gera 

(Locke og Richman, 1999). Það eru þó ekki eingöngu karlmenn sem fremja 

heimilisofbeldisglæpi þar sem konur fremja líka heimilisofbeldi í litlu mæli miðað við 

karlanna. Gögn um heimilisofbeldi kvenna í heiminum gefa til kynna að um það bil 12,4% 

kvenna beiti heimilisofbeldi á ári hverju og þar af eru um 4,8% kvenna sem fremja alvarlegar 

árásir (Dowd og Leisring, 2008). Aðaláherslan hér er á ofbeldi gegn konum og spurningin 

hvað það sé sem hafi áhrif á karlkyns gerendur og einnig á ójafnvægi í fjölskyldunni sem 

stofnun. Í kjölfar seinni heimstyrjaldarinnar þegar konur fóru í auknu mæli út á 

vinnumarkaðinn og sú breyting varð á, að konan hætti að vera heima og fór þess í stað að 

vinna meira úti að þá jukust skilnaðir í Bandaríkjunum, Svíþjóð og Þýskalandi að töluverðu 

magni sem rekja má beint til aukinnar atvinnuþátttöku kvenna (Lilja Mósesdóttir, 2000). Af 

þessu má sjá að breytingar í samböndum geta haft neikvæð áhrif á parasambandið og spurning 

hvort karlar þoli ver en konur breytingar í samböndum er varða t.d. atvinnustöðu en hinsvegar 

hafa rannsóknir sýnt að karlmenn sem eru með almennt jákvæð viðhorf til kvenna eru 

ólíklegri til að beita heimilisofbeldi (Locke og Richman, 1999).  
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Eitt af því sem gerist í kreppu og má sjá í þessari ritgerð er að í kreppu er oft nauðsynlegt að 

draga út þjónustu samhliða minna fjármagni í þjóðfélaginu og spurning í hversu miklu mæli 

það á við í íslensku samfélagi nú þegar.  

Það má sjá að áhugi fyrir að draga úr heimilisofbeldi er málaflokkur sem Íslensk stjórnvöld 

láta sig varða og árið 2005 kom tillaga frá þáverandi félagsmálaráðherra þess efnis að koma af 

stað aðgerðaráætlun vegna ofbeldis á heimilum og kynferðislegs ofbeldis. Aðal markmið 

áætlunarinnar var að vinna gegn kynferðislegu ofbeldi og ofbeldi inn á heimilum sem beindist 

að konum og börnum og bæta úrræði fórnarlambanna. Þessi áætlun skiptist í tvo hluta, einn 

fyrir börn og einn fyrir konur en hvor fyrir sig hafði sömu fjóra undirflokkana. Þeir eru:  

 Auka fyrirbyggjandi aðgerðir sem stuðla að opinni umræðu um ofbeldi gegn börnum 

og kynbundnu ofbeldi og viðhorfsbreytingum í þjóðfélaginu.  

 Styrkja starfsfólk stofnana í því að sjá einkenni ofbeldis hjá börnum og kynbundins 

ofbeldis og koma þolendum til aðstoðar.  

 Tryggja einstaklingum sem eru þolendur ofbeldis á heimili eða kynferðislegs ofbeldis 

viðeigandi aðstoð.  

 Rjúfa vítahring ofbeldis með því að styrkja meðferðaúrræði fyrir gerendur 

(Jafnrétti.is) 

Ljóst er að um metnaðarfulla aðgerðar áætlun er að ræða. Ekki verður fjallað um hér hversu 

vel hefur tiltekist að fylgja eftir þessari áætlun en mikilvægið er ljóst. En eins og segir í 

síðasta er mikilvægt að hafa meðferðarúrræði á reiðum höndum fyrir gerendur til að rjúfa 

vítahring ofbeldis þegar það hefur átt sér stað. Eitthvað hefur borið á skorti meðferðarúrræða 

fyrir gerendur og þá kannski helst karlkyns gerendur þar sem hingað til virðist hafa þótt best 

að loka þá inni. Ég er sammála þeirri skoðun að fræðsla og þekking skili sér sem bættari 

forvarnir í flestum málum og þá eru ofbeldismál þar engin undantekning. 
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1.3. Femínismi 

 

Það má leiða líkur að því að konur hafi allt frá örófi alda þurft að leggja traust sitt á karlmenn 

í mörgum ef ekki flestum efnum, þar sem heimurinn sé og hafi ætíð verið í breiðum skilningi 

frekar karllægari heldur en annað. Ekki hefur skipti neinu um hvort sé um að ræða á 

félagslegu eða fjárhagslegu sviði, því valdið virðist oftast liggja sjálfgefið í höndum 

karlmannsins.  

Þrátt fyrir það, að vissulega hafi orðið mjög miklar framfarir í málefnum kvenna hefur að 

margra mati ekki ennþá náðst viðunnandi né ásættanlegur árangur í baráttumálum þeirra. 

Vísbendingar eru til um það að karlmenn séu yfirleitt hræddari en konur við að missa vinnuna 

(Guðný Eydal og Ingólfur V. Gíslason, 2008).  Ástæðan gæti verið sú að karlahlutverkið hafi 

mótast af því allt frá upphafi tímans að karlar séu sterkari og traustari aðilinn út á við í 

sambandi karls og konu á meðan konan hefur haft það hlutverk að fylgja honum eftir, þó í 

mismiklu mæli. Með fyrrgreindar upplýsingar gef mér að það sé því ekki óhugsandi að 

karlmenn sem slíkir geti jafnvel í minna mæli tekið á breyttum aðstæðum í samfélaginu eins 

og atvinnumissi og fleiru sem verður til þess að þeir missa einhverja festu. Á meðan það gerist 

er konan kannski í ljósi sögunnar um samskipti kynjanna, vanari því að láta í minni pokann 

fyrir karlmanninum og því kannski í einhverjum tilvikum betur í stakk búin til þess að aðlaga 

sig að breyttum aðstæðum hverju sinni.  

Fræðimenn hafa í gegnum tíðina reynt að skilgreina  hvernig kynjaskiptingu ofbeldis sé háttað 

í nánum samböndum og hefur þá aðallega verið talað um tvær fylkingar í þeim efnum, önnur 

er kennd beint við fjölskylduofbeldi og hin við femíniskar forsendur (Ingólfur V. Gíslason, 

2008). Femíniskar kenningar ganga að mestu eða öllu leiti út frá þeirri forsendu að ekki eigi 

að líta á kynjamiðaða skiptingu í samfélaginu heldur eigi fyrst og fremst að ganga út frá því 

að allar manneskjur séu fyrst og fremst manneskjur en ekki eigi að skipta þeim í flokkana 
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konur og karlar. Samkvæmt De Beauvoir (1989) er mannkyninu skipt í tvo flokka þar sem 

líkamleg einkenni og önnur persónuleg sérkenni eiga ekkert skylt með því hvað 

einstaklingurinn tekur sér fyrir hendur hverju skipti. Með því er þá kynið sem slíkt hætt að 

skipta eins miklu máli líkt og það gerði áður. Samkvæmt femíniskum kenningum er kyngervi 

konu eitthvað sem er tilbúið og félagslega ákveðið fyrirbæri sem einungis verður til við 

skilgreiningu samfélagsins á því hvað er að vera kona. Semsagt einungis huglægt mat (það að 

vera kona í einu samfélagi er ekki endilega samskonar og kyngervi konu í öðru samfélagi). 

Með öðrum orðum er skilgreiningin á því hvað er kona í raun ákveðin viðbrögð við ákveðnum 

aðstæðum í samfélaginu (De Beauvoir, 1989).  

Af einhverjum ástæðum hafa femínistar og femínismi sem slíkur þróað með sér ákveðinn 

neikvæðan stimpil á meðal margra þrátt fyrir góðan og að mínu mati þarfan ásetning. Það 

mætti ætla að nú þegar komið er fram á árið 2010 að þessi ævafornu karllægu gildi skyldu að 

vera útdauð ásamt öðru sem er álíka gamalt, og að þessi hugsunarháttur væri eitthvað breyttur 

en því miður virðist það ekki vera raunin. Áhugavert er til þess að líta að sumir hafa bent á 

það, að einmitt hið gagnstæða sé að gerast, það er að segja að viðhorf til kvenna hafi 

hugsanlega víða versnað frekar en hitt. Í BA verkefni einu sem ber heitið Femínismi og frelsi: 

Greining á femíniskum sjónarmiðum í þjóðmálaumræðu samtímans er velt upp þeirri 

áhugaverðu tilgátu að aukin áhersla á frjálshyggju geti leitt til aukinnar neikvæðni í garð 

femínisma (Ösp Viðarsdóttir, 2009). Með því er átt við að það fólk sem aðhyllist 

frjálshyggjuna sé í mörgum tilfellum  á móti femínisma vegna þess að það telur hann vera 

einskonar aðför að frelsi einstaklingsins sem er að mínu mati óskiljanlegt og í algerri andstöðu 

við einmitt málefni femínista, þ.e. jöfn tækifæri fyrir alla.  

Eitt deiluefnið þegar talað er um konur, femínisma og ofbeldi snýr að því að þeir sem kenna 

sig við femínisk gildi eru ekki sammála þeirri fullyrðingu að karlar verði fyrir sama ofbeldi og 

konur þar sem töluverður munur sé á því ofbeldi sem karlar og konur verða fyrir. Ástæðan er  
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sú að karlar beita konur frekar líkamlegu ofbeldi ásamt því að kúga þær andlega, einungis til 

þess að viðhalda rótgrónum völdum sínum sem karlmenn (Ingólfur V. Gíslason, 2008). Það er 

mjög útbreiddur misskilningur að femínistar telji sig eiga rétt á fleiri eða betri tækifærum en 

karlmenn í samfélaginu og því snúist barátta femínista nær eingöngu um að útrýma ævalöngu 

valdi karlmannanna. Það er hvorki markmiðið né meiningin með kenningum femínista og því 

er mjög mikilvægt fyrir baráttu skilgreindra femínista fyrir jafnari tækifærum að hið rétta 

sjónarmið femínismans fái að líta dagsins ljós, sem eru jöfn tækifæri óháð kyni, en í því felst 

óhjákvæmilega að útrýma  ævalöngu valdi karla yfir konum. 

Maðurinn, eða manneskjan sem slík hefur lengi verið viðfang rannsókna bæði hvað varðar 

líffræðilega og félagsvísindalega nálgun en þar er konan oftar en ekki í nokkurskonar 

aukahlutverki (Scott, 1997). Til þess að leggja áherslu á þetta „aukahlutverk“ sem 

rannsakandinn hefur hingað til sett konuna í þegar um er að ræða rannsókn á lífverunni 

manninum sagði til að mynda gríski heimspekingurinn Aristóteles að konan væri kona 

einfaldlega vegna skorts á ákveðnum eiginleikum (De Beauvoir, 1989). Það er mat höfundar 

hér að dæmin um karllæg yfirráð séu hreinlega of mörg til þess að nefna. Sem dæmi um þá 

hugmyndafræði að konan spili ákveðið aukahlutverk í samlífi kynjanna er þessi fræga 

hugmynd eða „skilgreining“ um konuna sem „hitt“ kynið en hún er einnig frá fornu fari 

komin (Scott, 1997).  

Áhugavert er að skoða þá staðreynd að orðið kyn er að mestu notað til þess að skilgreina 

félagsleg samskipti mannanna en er þó frekar notað þegar konu eiga í hlut (Scott, 1997). Þær 

eru ekki karlar og því virðist orðið kyn allt eins hafa verið fundið upp til þess að tala um 

„hina“ þ.e.a.s. konur, en þar með er komin ákveðin skilgreining á konum út frá körlunum. 

Sennilega hugsa ekki margir um það af hverju þessu sé svona háttað en spurningunni um það 

afhverju karlar skilgreini sig ekki frekar út frá konum og verða „hinn“ felst aðallega í því 

valdi sem fylgir því að vara skilgreindur karl. Það er ekki vald að vera skilgreind kona Það er 
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og verður ekki þannig því viðmiðið er og virðist ætla að halda áfram að vera karlar. Ástæðan 

gæti verið sú að þessi skilgreining sé bein afleiðing feðraveldisins sem hefur verið ríkjandi á 

jörðinni að því er virðist frá upphafi mannkyns á jörð. Í feðraveldi ráða karlarnir svo að segja 

öllu og erfist sá réttur í beinan karllegg en konurnar fylgja með og hafa engin, lítil eða í það 

minnsta minni réttindi en karlarnir. Það gæti líka verið andstaðan,  þ.e.a.s. að feðraveldið sé 

afsprengi kynjaskiptingarinnar en hvort sem það er, er alveg ljóst að hugmyndin um 

feðraveldið er mjög gömul og hugmyndir hennar víða fastar í einhverjum greinum 

samfélagsins. Allsstaðar virðist konan koma inn sem einskonar „aukaleikari“ á bak við 

karlmanninn sem alltaf hefur sjálfsskipað aðalhlutverk hvar sem bæði kynin koma saman og 

því fer konan óhjákvæmilega í þetta hlutverk. Það virðist vera svo að hvert sem litið er í 

sögunni, séu konur og saga þeirra allsstaðar einhvernvegin samtvinnuð við sögu karlmanna. 

Með því er átt við að fyrir tilkomu femínisma voru flestir ef ekki allir almennir fræðitextar og 

félagsvísindalegar rannsóknir einungis skrifaðar eða framkvæmdar með karlmenn í huga. 

Þessu þurfti réttilega að breyta að mati femínista því fyrir tilvist þeirra höfðu konur sem slíkar 

verið útilokaðar frá hverjum þeim rannsóknum og athugunum sem snéru að einhverjum 

nálgunum á manneskjunni sem slíkri og því eins og áður sagði var allt sem hét viðmið 

manneskjunnar, viðmið út frá körlum. Sökum þess eru til margar upplýsingar um konur 

ætlaðar eingöngu fyrir konur og þeirra þarfir en upplýsingar og niðurstöður rannsókna sem 

gerðar hafa verið út frá körlum (þá með karla sem viðmið) eru líka nauðsynlegar fyrir konur 

(Gross, 1992).  

Þetta var því bara í aðra áttina. Konur hafa einhvern veginn aldrei verið skilgreindar sem sér 

flokkur eins og t.d. blökkumenn og samkynhneigðir heldur einvörðungu fylgifiskar karlanna 

og dreifðar á meðal þeirra. Þær eru og hafa verið háðar karlmönnum á allt öðru plani en þær 

hafa verið háðar öðrum konum ásamt því að hafa verið bundnar karlmönnum eftir 

félagslegum og fjárhagslegum þörfum þeirra (De Beauvoir, 1989).  Þetta er allt saman í takt 
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við feðraveldið. Samkvæmt fyrrgreindu virðist það nokkuð augljóst að konan hefur lengi 

verið kúguð og haldið aftur af karlmönnum allt frá fyrstu tíð. Það er einmitt ástæðan fyrir því 

að hópur fólks sem skilgreindi sig svo sem femínista byrjaði á því að rengja þessar 

gamalgrónu hugmyndir um óskilyrt yfirráð karlmannsins á síðari hluta 19.aldar. Út frá því 

færðist síðan sú hreyfing út í baráttu fyrir auknum réttindum kvenna á fleiri sviðum eins og til 

dæmis kosningarétti og fleiri pólitískum sviðum sem karlmaðurinn hafði hingað til haft 

einvald yfir í skjóli feðraveldisins. Það er einmitt þetta einvald sem er áhugavert að skoða 

betur í ljósi kreppu og hugsanlega aukningu á heimilisofbeldi. Þrátt fyrir þörf og mikilvæg 

femínisk gildi sem benda á þá staðreynd  að karlinn sé ekki lengur ,,höfuð heimilisins” og að 

konan geti vel verið með meiri tekjur en karlinn nú á tímum er engu að síður mjög djúpt á því 

í ,,karlamenningunni” að þeir eigi að vera sterkir og sjá um fjölskylduna að einhverju leiti. 

Það skýtur því skökku við þegar karlmaður, eiginmaður getur ekkert gert til þess að færa 

björg í bú líkt og hann var vanur að gera en þar gæti verið kominn ákveðinn áhættuþáttur fyrir 

ofbeldi þegar staðalmyndirnar riðlast eins og hér hefur verið rætt.  

1.4. Efnahagsástandið í heiminum 

Það tímabil sem þjóðir heimsins eru núna að ganga í gegnum í mismunandi formi og 

mismiklu magni hefur stundum verið líkt við heimskreppuna sem var árið 1929.  

Sú kreppa byrjaði líkt og þessi með hruni á bandarískum verðbréfamarkaði sem síðan leiddi af 

sér minni tekjur einstaklinga, samdrætti í alþjóðaviðskiptum, minni skatttekjum til ríkisins og 

fleiru sem venjulega tilheyrir djúpum efnahagslægðum. Þegar talað er um bankahrunið, sem 

hófst opinberlega á Íslandi þann 29. september 2008 með yfirtöku íslenska ríkisins á Glitni, 

einum stærsta banka landsins, er átt við það þegar þrír stærstu bankar landsins urðu gjaldþrota 

hver á fætur öðrum. Ekki þykir ástæða til þess að fara yfir sögu bankahrunsins hér en 

afleiðingarnar hafa verið fjölmargar, allt frá fyrsta degi. Þetta bankahrun leiddi meðal annars 



Hver eru áhrif efnahagsþrenginga á ofbeldi gegn konum  

Ragna Sif Pétursdóttir  15 

til setningu neyðarlaga á fjármálastjórnir landsins, ásamt hinni frægu milliríkjadeilu 

Íslendinga við Hollendinga og Breta, oft kennda við ICESAVE. Í stuttu máli snerist eða snýr 

deilan um það, að þeir Bretar og Hollendingar sem áttu sparnað á ICESAVE reikningum, 

dótturfélagi gamla Landsbankans fái sparnað sinn greiddan eftir gjaldþrotið í formi 

ríkisábyrgðar. Sú deila gekk svo langt að forsætisráðherra Bretlands lýsti yfir 

hryðjuverkalögum á Íslendinga en núna einu og hálfu ári seinna er ekki enn komin lokalausn í 

þessari ICESAVE deilu. Sú staðreynd gerir það gerir það meðal annars að verkum að lítill 

ávinningur hefur skapast í uppbyggingu og endurreisn fjármálakerfisins á Íslandi og virðist 

núna vera sem svo, að ákveðin stöðnun hafi átt sér stað í stað á meðan deilan stendur óleyst. 

Viðskiptahjólin hafa samt sem áður þó ekki stöðvast algerlega, en snúast engu að síður mjög 

hægt og erfiðlega þar sem aðgangur að fjármagni er enn afar takmarkaður.  

Afleiðingar þess eru eins og áður segir margbreytilegar en eru þó að stórum hluta í formi 

stóraukins atvinnuleysis sem óneitanlega hefur og kemur til með að hafa áhrif á margar 

fjölskyldur á Íslandi (Félagsfræðingafélag Íslands, 2009).  

Afleiðingar kreppu eru meðal annars þær að fólk kemur almennt til með að hafa minni aðgang 

að fjármagni og þar af leiðandi hafa minni peninga á milli handanna í einhvern óskilgreindan 

tíma. Þessar minnkandi tekjur heimilanna skila sér venjulega í minni ráðstöfunartekjum sem 

óhjákvæmilega koma til með að hafa einhver og jafnvel mikil áhrif á almennan rekstur 

heimilanna í landinu. Stóraukið atvinnuleysi getur því mögulega verið einhverskonar 

upphafspunktur á félagslegum erfiðleikum sem í einstaka tilvikum geta leitt af sér hræðilega 

atburði líkt og í byrjun þessarar umfjöllunar þar sem sagt var frá því þegar maður gerði tilraun 

til þess að drepa sig og fyrrverandi eiginkonu sína. Þrátt fyrir það að vera ekki kunnugt um 

bakgrunn þessa tiltekna máls og þar af leiðandi mjög vafasamt að fullyrða um einhverja 

tengingu þarna á milli,  var tekið sérstaklega fram í fréttinni um málið að maðurinn hefði 

nýverið misst vinnuna  og vakti það áhuga minn á viðfangsefni ritgerðarinnar. 



Hver eru áhrif efnahagsþrenginga á ofbeldi gegn konum  

Ragna Sif Pétursdóttir  16 

II. Aðferð og gögn eigindlegrar rannsóknar 

 

Gerð var eigindleg rannsókn til þess að kanna með beinum hætti upplifun fagfólks af 

kreppunni og áhrifum hennar. Ég setti mig í samband við starfsmann Stígamóta, starfsmann 

Aflsins á Akureyri, yfirlögregluþjón á stór-Reykjavíkursvæðinu ásamt hjúkrunarfræðingi á 

Landspítalanum-Háskólasjúkrahús sem starfar á bráða- og slysadeildinni. Ég tjáði þeim það 

að þær upplýsingar sem ég væri að leitast eftir væru fyrst og fremst í formi persónulegra 

upplifana, tilfinninga og viðhorfa þeirra á sínum vinnustað. Alger nafnleynd myndi ríkja við 

úrvinnslu upplýsinganna sem frá þeim kæmu. Ég bað þau þó þess að ef þau vissu af 

einhverjum áreiðanlegum upplýsingum sem þau töldu að koma ætti fram að þá myndi ég nota 

þær sem heimildir í minni umfjöllun. Aðrir aðilar sem gáfu rannsakenda upplýsingar eru 

Björgvin Björgvinsson aðstoðaryfirlögregluþjón og yfirmaður kynferðisbrotadeildar 

lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og starfskona Kvennaathvarfsins en hún heitir Hildur. 

Ég bað þetta fagfólk sem ég valdi sérstaklega með tilliti til starfs þeirra og stöðu á þeirra 

vinnustað um að svara sömu fyrirfram ákveðnu spurningum. Tilgangurinn var sá, að athuga 

hvort eitthvað samræmi væri að finna í svörum þeirra varðandi viðfangsefnið (kreppa, konur 

og aukið ofbeldi) en einnig til þess að fá eins og áður sagði þeirra skoðun, upplifun og 

persónulegu reynslu af  störfum þeirra eftir bankahrunið. Svörin hjá þeim sem koma fram 

undir dulnefni voru send til mín í tölvupósti en þar sem vitnað er í rétt nafn, samanber 

Björgvin og Hildur var líka um símtal að ræða. Spurningarnar voru:  

1. Upplifir þú einhvern mun á þínu starfi eða þinni starfssemi eftir bankahrunið? (Hér er 

verið að leitast eftir breytingum sem hafa kannski ekki verið mældar en eru þó 

áberandi að mati starfsfólks) 

2. Ef svo er, í hverju felast þessar breytingar helst? 

3. Telur þú að bankahrunið og/eða samfélagsleg áhrif þess hafi haft, eða muni hafa 

einhver áhrif (neikvæð eða jákvæð) á ykkar starf? 
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4. Telur þú að starfsfólk finni fyrir auknu álagi í kjölfar kreppunnar eftir bankahrunið? Ef 

svo er þá hvernig og í hvaða mynd birtist það helst?  

5. Hvernig er þín tilfinning á núverandi „ástandi“ í þjóðfélaginu? Finnst þér/ykkur fólk 

hafa öðruvísi viðhorf, vera meira „ringlað“ eða eiga við meiri og/eða annarskonar 

vandamál að glíma núna heldur en áður? Á hverju byggist mat þitt helst? (Hér er bara 

verið að reyna fá tilfinningu þína, byggða á eigin reynslu, í þeim tilgangi að höfundur 

geti metið þá þætti sem viðmælendur nefna). 

6. Er eitthvað sérstakt sem þið viljið taka fram eða nefna varðandi núverandi 

efnahagsástand sem þið teljið ekki vera nógu mikið í umræðunni en sé þarft að draga 

fram? 

Þeim sem svara undir nafnleynd og aðeins starfsheiti gef ég tilbúin nöfn sem ég nota svo í 

umfjölluninni um svörin. Lögreglumanninn kalla ég Jón og hjúkrunarfræðinginn nefni ég 

Gunnu. Starfsmann Stígamóta kalla ég svo Önnu. Rannsóknin byggir því á viðhorfum og 

upplifun þátttakenda í rannsókninni og gefur mynd af þeirra upplifun í sínu starfi.  

Óáþreifanlegir hlutir eins og upplifun fólks og persónuleg reynsla vegur oft á tíðum sterkt við 

svo erfiðar aðstæður sem um ræðir og ætti ekki að vanmeta sem slíkar. Það er einmitt vegna 

þessa versnandi aðstæðna sem ég ákvað að taka af skarið og kanna hvort einhver aukning 

hefði orðið á heimilisofbeldi í breyttu fjármálaumhverfi, og í framhaldi af því að reyna að 

tengja saman núverandi efnahagsástand við skerta þjónustu við þolendur ofbeldis. Það var 

gert með því eins og áður segir að líta yfir erlendar rannsóknir á svipuðum aðstæðum en 

einnig með því að grennslast fyrir um hvernig það er að starfa við þær starfsaðstæður sem 

verða til í efnahagsþrengingum og niðurskurði. Upplifun og reynsla þessa fólks í starfi sínu 

verður svo notuð til þess að leggja mat á það sem höfundur hér telur vera raunhæft mat á þeim 

veruleika sem er í gangi í þjóðfélaginu, en er vegna nýungar sinnar ekki kominn upp á 

yfirborðið né orðinn áberandi í samfélagsumræðunni. Sá raunveruleiki sést oft ekki í mældum 

tölum heldur frekar með því að fá upplýsingar beint frá þessum fagaðilum sem starfa við að 
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aðstoða þær konur sem fyrir ofbeldi verða og reyni ég að flétta svör þeirra inn í efnið þar sem 

við á, efninu til stuðnings. Eftir að hafa fengið öll svörin í hendurnar byrjaði ég að lesa þau öll 

yfir nokkrum sinnum. Það gerði ég til þess að reyna að fá ákveðna tilfinningu fyrir efninu en 

fljótlega kom í ljós ákveðin samsvörun í svörum þátttakendanna. Ég sá strax að þarna væri 

einhver vettvangur til nánari umfjöllunar og hóf því strax að vinna úr svörunum ásamt því að 

afla mér meiri upplýsinga um viðfangsefnið. 
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III. Niðurstöður 

3.1.Versnandi efnahagsástand og ofbeldi 

 

Ýmsar vísbendingar eru til um að tíðni ofbeldi aukist þegar kreppir að fjárhagslega hjá fólki. 

(Basu o.fl. 2009). Í rannsókn sem unnin var fyrir félags- og tryggingarmálaráðuneytið í 

október 2009 og ber nafnið Rannsókn á ofbeldi gegn konum: Viðbrögð félagsþjónustu og 

barnaverndar kemur fram að skráningum mála er varða heimilisofbeldi sé oft ábótavant. 

Ástæðurnar eru meðal annars þær að ákveðin takmörkun sé á tilkynningum mála sem varða 

viðkvæmari hóp kvenna eins og konurm af erlendum uppruna, fullorðnum konum og jafnvel 

fötluðum konum og því sé í raun erfitt að festa upplýsingar um nákvæman fjölda þeirra sem 

verða fyrir heimilisofbeldi. Af þeim sökum kemur fram í niðurstöðum rannsóknarinnar að 

Kvennathvarfið sé mikilvægasti samstarfsaðilli félagsmálayfirvalda í málum tengdum 

heimilisofbeldi og er mikið traust borið til starfssemi athvarfsins og starfsfólksins sem þar 

starfar.  

Þegar þetta er skrifað er Ársskýrsla Kvennaathvarfsins fyrir árið 2009 ekki komin út og því 

leitaði ég eftir upplýsingum um mögulega mælanlega breytingu frá því fyrir bankahrunið frá 

Hildi starfsfkonu Kvennathvarfsins. Að hennar mati er munurinn frá því fyrir og eftir 

bankahrun ekki bara sláandi heldur mjög augljós. Hildur segir: 

Eftir mjög annasama mánuði 2007 og fram eftir 2008 vakti athygli okkar að aðsókn í 

dvöl í Kvennaathvarfið snarminnkaði strax eftir hrun og staðan hélst þannig fram 

eftir hausti.  Það var eins og allt hefði stöðvast. Annað sem við tókum eftir var að það 

voru aðallega íslenskar konur sem leituðu eftir dvöl og viðtölum. Konur af erlendum 

uppruna, sem höfðu verið áberandi 2007 og 2008, sáust varla eftir hrun.  (Viðtal við 

Hildi, 2010). 

 

Aðspurð um það í hverju Hildur telji muninn eða breytingarnar helst felast, segir hún að 

áberandi sé hvað þær konur sem leituðu til þeirra í Kvennaathvarfinu, ræði um að þeim séu 
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sökum eigna-/ eða skuldafangelsi alveg ófært um að slíta hjónabandi eða sambúð. Einnig hafi 

nokkrar konur talað um að þær og maki þeirra byggju í sitthvoru herberginu þar sem engin 

leið væri til þess að selja eignirnar eða skipta þeim upp. Hún segir jafnframt að þrátt fyrir að 

þessi stöðnun hafi orðið eftir hrunið hafi aðsóknin hægt og sígandi farið að aukast á ný. Þá 

komi nú þegar fram að það sem liðið er af þessu ári hafi orðið gífurleg aukning viðtala 

samanborið við 2009 og 2008, ásamt því að fjöldi dvalarkvennanna í ár sé einnig orðinn mun 

meiri en á sama tíma í fyrra. 

Þegar ég spurði starfsmann Stígamóta sem hér er kölluð Anna um það hvort að starfsfólk 

fyndi fyrir auknu álagi eftir bankahrunið og þá í hvaða formi svaraði Anna því að það hefði 

strax myndast aukið álag vegna uppsagna starfsfólks hjá þeim í kjölfar niðurskurðar. Þörfin 

hafi ekkert minnkað (þvert á móti) og með tilkomu uppsagna hjá Stígamótum hefði sú vinna 

sem það starfsfólk var að taka á sig bara færst yfir á eftirstandandi starfsfólk. Ég bað Önnu um 

að svara í eigin orðum spurningunni um hvernig hennar tilfinning væri á „ástandinu“ í 

þjóðfélaginu og hvort henni fyndist fólk eiga við meiri eða öðruvísi vandamál að glíma núna 

en áður? (sp.5). Anna segir: 

Í sumum tilfellum virðist fólk einhvernvegin vera meira ringlað og með þunga 

vigt á herðunum. Í viðtölunum okkar við skjólstæðingana kemur það í ljós að 

sumir eru að eiga við aukið álag og aukið álag hefur áhrif á andlegt ástand 

fólks! (Viðtal við Önnu, 2009). 

Jón svæðisstjóri hafði þetta að segja við sömu spurningu (sp.5):  

Já, mín skoðun er sú að tilfinningar fólks séu markaðar af þjóðfélagsástandinu 

og eilífum neikvæðum fréttum af ,,ástandinu“. Tilvikum hjá lögreglu fjölgar 

þar sem tilfinningaástand fólks kemur meira í ljós. Atvik þar sem fólki lendir í 

átökum vegna umferðaróhappa fjölgar. Fólk virðist vera kærulausara um 

afleiðingar afbrota sem það fremur og svona mætti áfram telja. (Viðtal við 

Jón, 2009). 
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Svipaða sögu er að segja hjá Aflinu á Akureyri en í svörum frá þeim kemur einnig fram líkt 

og hjá Kvennaathvarfinu að konur virðist vera fastar í ákveðnum vítahring heimilisofbeldis og 

blankheita. Þannig finni starfsfólk Aflsins fyrir meiri depurð og vonleysi ásamt að því að sjá 

dæmi þess að konur eigi núna mun erfiðara með að losa sig úr ofbeldisaðstæðum sökum 

fyrrgreinds vítahrings. 

Árið 2004 voru í Bandaríkjunum birtar niðurstöður langtímarannsóknar á líkamlegri og 

andlegri árásarhneigð maka í ofbeldisssamböndum en sú rannsókn stóð yfir í 10 ár. 

Niðurstöður sýndu að þolendurnir sem í þessu tilviki voru konur töldu hverfandi líkur á því að 

árásarhneigð maka myndi minnka með árunum ef hún væri á annað borð komin upp á 

yfirborðið (Fritz, 2004). Einnig var sýnt fram á það að þvert á móti myndi ofbeldið aukast eða 

að öllum líkindum versna með tímanum og jafnvel leiða til annaðhvort morðs á maka og/eða 

sjálfsmorðs. Nokkur gagnrýni kemur fram á þessa rannsókn eins og þá staðreynd að bara var 

talað við konur í rannsókninni (Fritz, 2004). Dregið er fram í niðurstöðum rannsóknarinnar að 

ef marktækar niðurstöður eigi að nást að þá væri betra að hafa bæði kynin inn í rannsókninni 

til þess að fá sem raunhæfasta mynd af niðurstöðum rannsóknarinnar.  

Um muninn á því hvernig kynin bregðast við og þessu til stuðnings sýna niðurstöður annarar 

rannsóknar, sem birtast í greininni The public health effect of economic crises and alternative 

policy responses in Europe: an empirical analysis að mikil fylgni er á milli þess að missa 

vinnuna og sjálfsmorðs hjá körlum. Mælingarnar sem stuðst var við sýndu að þegar 

atvinnuleysi eykst um 1%, eykst sjálfsmorðstíðni karla undir 65 ára um 0,79%  (Basu o.fl. 

2009). Til þess að leggja áherslu á fyrrnefndar niðurstöður könnunar á þróun ofbeldis í 

samböndum er hægt að benda á útkomu rannsóknar á sjálfsmorðshótunum og tilraunum til 

sjálfsmorðs hjá hópi karla sem voru gerendur í heimilisofbeldi. Þar kom í ljós að karlmenn 

sem beita maka sinn ofbeldi af einhverju tagi eru töluvert líklegri til að fremja sjálfsmorð 

(Caine, Cerulli og Conner, 2002). Þrátt fyrir að ofbeldið sem hér var rannsakað hafi ekki í 
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beinu sambandi verið tengt við versnandi fjárhagsumhverfi í þessari rannsókn, þá tek ég 

rannsóknina sem dæmi til þess að benda á hvað gæti gerst í langvarandi kreppuástandi þar 

sem er viðvarandi atvinnuleysi. Í þessari tilteknu rannsókn voru tekin viðtöl við 101 konur 

sem voru þolendur heimilisofbeldis og höfðu óskað eftir aðstoð yfirvalda. Niðurstöðurnar eru 

sláandi þar sem 45,5 % kvennanna greindu frá því að gerendurnir í þeirra málum höfðu hótað 

að taka eigið líf og 12,9% höfðu einhverntíman gert misheppnaða tilraun til þess (Caine, 

Cerulli og Conner, 2002). Þessar tölur ásamt útkomunni úr viðtölunum sýna að full ástæða er 

til þess að vera vakandi fyrir áhættuþáttum sem geta skapast í ljósi núverandi kreppu.  

Þrátt fyrir að í dæmunum hér að ofan sé um að ræða erlendar rannsóknir sem eru 

framkvæmdar í ólíkum samfélögum og eiga e.t.v. fátt sameiginlegt við íslenskan veruleika 

eins og hann er í dag, styðja þær ályktanirnar hér þess efnis að geðheilsa hafi ákveðna 

tilhneigingu til þess að versna talsvert þegar atvinnuleysi eykst.  Ástæða er til þess að taka 

sérstaklega fram að ekki er þó hægt að fullyrða með beinum og óhyggjandi hætti um áhrif 

atvinnuleysis á aukið ofbeldi,  þrátt fyrir að ýmsar vísbendingar séu því til stuðnings.  

Með þessar upplýsingar um áhrif atvinnuleysis meðal annars á versnandi geðheilsu, er ekki 

gott til þess að hugsa að ef kreppa eykur ofbeldi að einhverju marki að þá gæti hún í 

einhverjum tilfellum komið til með að setja af stað röð atburða sem gætu jafnvel haft mjög 

neikvæðar afleiðingar til lengri tíma litið í viðvarandi kreppuástandi eins og virðist vera í 

farveginum hér á Íslandi. 

3.2. Niðurskurður og aukið álag á þjónustu 

 

Það var mjög fljótlega ljóst við yfirferð þeirra svara við þeim spurningum sem lagt var upp 

með í byrjun þessarar rannsóknar, að töluverðs samhljóms var að gæta í flestum ef ekki öllum 

tilvikum. Svæðisstjóri lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu sem hér er kallaður Jón, hefur þetta 

að segja um upplifun á muni í starfi eftir bankahrunið á Íslandi: 
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Já! Það er mikill munur á mínu starfi sem og þeirri starfsemi allri sem verið 

að sinna dags daglega. Vegna niðurskurðar og aðhalds í rekstri var gerð 

breyting á rekstrareiningum innan lögreglunnar. Hún fólst í því að 

lögreglustöðvum var fækkað á höfuðborgarsvæðinu en starfsmönnum um leið 

fjölgað á hverri stöð. Þá myndi ég segja að útköll væru almennt fleiri vegna 

smávægilegra hluta sem fólk tilkynnti jafnvel ekki áður til lögreglunnar. 

Einnig finn ég fyrir breyttu viðhorfi hjá lögreglumönnum til lögreglustarfsins 

sem ég tel meðal annars stafa að miklum breytingum hjá embættinu 

undanfarin ár, árásum á lögreglumenn í mótmælum og það að lögreglumenn 

,,nutu“ ekki þessa fræga góðæris að neinu marki, en þurf samt sem áður nú að 

ganga í gegnum mjög miklar breytingar vegna hrunsins. Niðurskurður hefur 

orðið þess valdandi að um fækkun starfsfólks hefur verið að ræða á sama tíma 

og verkefnum hefur fjölgað. Aðbúnaður er ekki eins góður og áður sem sést 

best í því að tæki og tól er ekki endurnýjuð eins og áður var. Mál eru núna oft 

erfiðari viðfangs þar sem ,,kveikjuþráður“ fólks er almennt styttri, afbrotum er 

að fjölga og svo framvegis. (Viðtal við Jón, 2009). 

Jón hefur greinilega ákveðna skoðun á þessum málum og segir að kreppan hafi óneitanlega 

haft mikil áhrif á starf hans. Jón segir meðal annars að bankahrunið sem slíkt hafi aðallega 

haft neikvæð áhrif á starf hans og nefnir þar aftur atriðin hér að ofan ásamt því að hann talar 

um almenna óvissu meðal starfsmannanna þar sem frekari niðurskurður hefur verið boðaður á 

næstu árum.  Aðspurður um aukið álag segir Jón:  

Starfsfólk finnur fyrir mun meira álagi eftir hrunið. Fyrstu mánuðina eftir 

bankahrunið mörkuðu mótmælin starfið að miklu leiti. Önnur verkefni voru sett 

til hliðar tímabundið sem síðan skilaði sér í áframhaldandi auknu álagi eftir að 

mótmælin hættu. Þá þurfti að klára rannsókn þeirra mála sem biðu úrlausnar 

auk þess sem ný mál fóru í rannsókn. Þá voru gerðar breytingar á 

starfsvettvangi flestra lögreglumanna  vegna skipulagsbreytinga sem rekja má 

til aðhaldsaðgerða sökum kreppunnar. Nýir starfsmenn eru ekki ráðnir í stað 

þeirra sem hætta og má því segja að færri starfsmenn sinni fleiri og erfiðari 

málum. (Viðtal við Jón, 2009). 
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Í svari við spurningu um upplifun á mun í starfi og í hverju það felist (sp.1 og 2) segir 

starfskona Stígamóta sem hér er kölluð Anna að áberandi sé hversu mikið gróft kynferðislegt 

ofbeldi hefði aukist upp á síðkastið og einnig væru lyfjanauðganir að færast talsvert í aukana. 

Án þess að fullyrða beint um ástæðu þessarar aukningar segir hún að það sé mest áberandi 

aukningin frá því sem áður var að glæpirnir eru orðnir mun grófari. Aðspurð um bankahrunið 

segir Anna:  

Já, það er nú þegar búið að hafa töluverð áhrif. Við höfum þurft að segja upp 

tveimur ráðgjöfum vegna fjárskorts en það hefur áhrif á þjónustuna okkar. 

Við vorum með verkefni sem hét Stígamót á staðinn sem virkaði þannig að 

ráðgjafi fór út á land (Árborg, Vestmannaeyjar, Borgarnes og Egilstaðir) og 

hitti þolendur kynferðisofbeldis tvisvar í mánuði í formi viðtala, en það lítur 

núna út fyrir að það verði ekki hægt að þjónusta landsbyggðina á sama hátt 

og við höfum gert áður. Því miður.... (Viðtal við Önnu, 2009). 

Hjúkrunarfræðingur sem hér er nefnd Gunna hefur nokkuð svipaða sögu að segja. Hún segir 

álagið töluvert meira á starfsfólkinu en það sé þó ekki endilega vegna mikillar fjölgunar mála. 

Frekar hafi starfsfólki verið fækkað, líkt og hjá Jóni og Önnu, sem svo gerir lítið annað en að 

bæta ofan á álagið sem fyrir er. Gunna segir: „Mér finnst bankahrunið sem slíkt hafa breytt 

hugsunargangi hjá fólki á Íslandi. Það er einhvernvegin meira nojað og viðkvæmara 

einhvernvegin...æji ég veit það ekki...“ Gunna segist verða meira vör við alvarlegri og 

ógeðfelldari glæpi en áður sem hún tengir við þær breytingar sem orðið hafa verið í 

samfélaginu en hún er þó ekki viss. Björgvin Björgvinsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn og 

yfirmaður kynferðisbrotadeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu segist sammála því að 

um breytingu sé að ræða á starfi sínu eftir bankahrunið. Sú breyting felist meðal annars í 

aukningu á kynferðis- og heimilisofbeldi, áberandi skertri sjálfsvirðingu og aukinni 

áfengisneyslu brotaþola, ásamt því að ákveðið hömluleysi sé áberandi og töluvert sé um 

skerta samsömun um mannlega líðan. Björgvin segir að þessara breytinga hafi orðið vart 
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fljótlega eftir hrun ásamt því að virðingarleysi við lög og reglur hafi fljótlega orðið áberandi í 

ársbyrjun 2009 og að það sé enn að færast í aukana. Jafnframt segir Björgvin að þessi breyttu 

viðhorf fólks og breytta hegðun í kjölfar þessara viðhorfsbreytinga hafi haft raunveruleg áhrif 

á þau verkefni sem lögreglan þarf að takast á við núna.  

Þar sem fimm mánuðir eru liðnir frá því að ég talaði við Jón fyrst bað ég hann að svara 

spurningum mínum aftur til þess að fá upplýsingar um hvort ástandið væri óbreytt núna. 

Ákveðins samhljóms er að gæta  hjá svörum Björgvins og svörum Jóns en Jón segir þetta 

núna í apríl 2010 um hans tilfinningu fyrir ástandinu (sp.5):  

Mín tilfinning varðandi ástandið í þjóðfélaginu má helst lýsa sem reiði og 

pirring vegna þess siðleysis og spillingar sem virðist vera alsráðandi í 

þjóðfélaginu. Ég held að þetta sé almennt viðhorf hjá fólki auk þess sem 

fjárhagsvandi margra sem ég þekki er mun meiri en áður. (Viðtal við Jón, 

2010).  

Aðspurður um bein áhrif bankahrunsins á hans starfsemi (sp. 3) segir Jón núna: 

Já, aðallega neikvæð. Breytingar í þjóðfélaginu frá því að bankahrunið skall 

á hefur orðið til þess að fjöldi mála í ákveðnum brotaflokkum sem rekja má til 

kreppunnar hefur fjölgað. Áherslubreytingar á rannsóknum mál breytist við 

það.  Heimilisofbeldi verður algengara með versnandi fjárhag, 

auðgunarbrotum fjölgar og álag á starfsmenn eykst. (Viðtal við Jón, 2010).   

Björgvin hefur mjög svipaða sögu að segja og er hans svar við áhrif bankahrunsins 

svohljóðandi (sp.3): 

Aukið álag á störf okkar í kynferðisbrota og ofbeldisbrotadeild er greinilegt.  

Áfengið og áhættusamt líferni vegna drykkju hefur sett sín mörk á verkefni 

okkar.  Töluverð fjölgun kærða kynferðisbrota er sýnileg og samkennd ekki 

eins mikil meðal fólks sem við þurfum að hafa afskipti af.  (Viðtal við 

Björgvin, 2010).  



Hver eru áhrif efnahagsþrenginga á ofbeldi gegn konum  

Ragna Sif Pétursdóttir  26 

Aðspurður um aukið álag eftir bankahrunið og hans tilfinningu á „ástandinu“ (sp.4 og 5) segir 

Björgvin: 

Við hér í deild R-3 vinnum að rannsóknum vegna netsamskipta fólks.  MSN, 

My Space og Facebook.  Málfar og skeytingaleysi, einelti, klámorð og fúkyrði 

eru orðin algeng sérstaklega hjá ungu fólki.  Ungar stúlkur víla ekki fyrir sér 

að hátta sig fyrir framan netmyndavélar.   Fíkniefnaneysla, áfengisneysla hafa 

sett sín mörk á alla hegðun og ábyrgð á eigin framkomu í samskiptum fólks 

hefur farið þverandi.  Siðferðið hefur færst niður á við bæði í aldri og í 

orðsins fyllstu merkingu.  (Viðtal við Björgvin, 2010). 

Ég ákvað að spyrja Björgvin hvort að hann vildi koma einhverju sérstöku á framfæri varðandi 

efnahagsástandið sem hann teldi nauðsynlegt að koma ætti fram varðandi breytt 

þjóðfélagsástand og hafði hann þetta að segja: 

Það sem hefur  valdið áhyggjum okkar lögreglumanna er vaxandi hömluleysi í 

netsamskiptum barna og unglinga.  Virðing fyrir sjálfum sér og öðrum hefur 

minnkað þegar netsamskipti eiga sér stað.  Uppeldið hefur verið misjafnt og 

má segja að það skiptist í tvennt.  Foreldrar sem hafa sinnt börnum sínum vel 

fram að hruni hafa bætt í og aðlagað sig að breyttu umhverfi og minni 

fjárhag.  Foreldrar sem stóðu veikt hvað snertir uppeldi  og fjárhag hafa látið 

undan og því standa þær fjölskyldur verr en áður. (Viðtal við Björgvin, 2010). 

Nú þegar er ljóst af þeim svörum sem fengust úr þessari eigindlegu rannsókn, að versnandi 

efnahagsástand er að hafa neikvæð áhrif á félagslegan veruleika fólks. Birtingarmyndirnar 

kreppunnar eru því eins og fram kemur margar og mismunandi en eiga það þó sameiginlegt að 

vera neikvæðar samkvæmt viðmælendum mínum. Allsstaðar er niðurskurður og meira álag á 

starfsfólk sem getur ekki talist jákvæð þróun, sérstaklega þegar viðkvæm mál eins og 

ofbeldismál eru höfð til rannsóknar. Svörin frá Hildi starfskonu Kvennaathvarfsins styðja 

þessa niðurstöðu en um bankahrunið og afleiðingar þess segir hún:  
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Bankahrunið hefur nú þegar orðið til þess að niðurskurður hefur orðið á 

fjármagni til reksturs Kvennaathvarfsins um 10%. Við sjáum fyrir okkur að 

álagið muni aukast hægt og sígandi  eftir því sem á líður frá hruni. Við erum 

nú þegar farnar að finna fyrir meira álagi hvað varðar viðtöl og þyrftum 

jafnvel að bregðast við því ef svo heldur áfram sem horfir nú. Það er 

jafnframt gott að konur skuli leita sér aðstoðar og koma til okkar og 

einstaklega jákvætt að þær eru enn að taka ákvarðanir um eigið líf þrátt fyrir 

erfitt efnahagsástand. 

     Við getum heldur ekki gleymt að við erum öll hluti af þessu samfélagi og 

starfskonur Kvennaathvarfsins finna líka fyrir afleiðingum kreppunnar í eigin 

lífi og sálarástandi þótt þær haldi því frá vinnunni eins vel og þeim er 

mögulegt.  

     Við höfum verið og erum að vinna með sama vandamálið – ofbeldi í nánum 

samböndum. Konur sem búa við ofbeldi eru oft „ringlaðar“ þannig að það 

hefur ekkert breyst. Það sem hefur kannski breyst að nú virðist erfiðara fyrir 

þær að fara frá ofbeldismanninum. Margar eru atvinnulausar og eiga þar 

með erfiðara að framfleyta sér. Lífið er einnig almennt orðið erfiðara, 

húsnæðis- og matarkostnaður meiri og þannig háttar. (Viðtal við Hildi, 2010). 

 

IV. Umræða og lokaorð 

 

Í upphafi var spurt hvort að kreppan sem Íslendingar hafa verið að ganga í gegnum síðastliðin 

tvö ár hafi mögulega áhrif á aukið ofbeldi gegn konum. Ekki var við margar fræðilegar 

rannsóknir eða heimildir að styðjast þannig að framkvæmd var í eigindleg rannsókn frá fólki 

sem starfar við að aðstoða konur sem verða fyrir ofbeldi til þess að fá upp raunhæfa mynd af 

núverandi samfélags aðstæðum.  

Niðurstöður úr rannsókninni gefa til kynna sterkar vísbendingar um það að ofbeldi gegn 

konum hafi nú þegar aukist í kjölfar kreppunnar. Þetta má sjá þegar svör viðmælenda eru 

borin saman þar sem þau eru afar lík ásamt því að gefa til kynna ákveðna tilhneigingu um að 

ofbeldi sé að aukast víðar en inn á heimilum. Dregin er upp mynd af versnandi tíðaranda í 
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formi verri siðferðisgilda, virðingarleysis við lög og reglur, meiri eða verri drykkju ásamt 

aukins „pirrings“ hjá fólki þar sem persónulegur þráður fólks sé töluvert styttri á flestum 

sviðum. Allir viðmælendur benda á aukið álag í starfi og á það bæði við um aukningu mála 

jafnt sem aukins álags á starfsfólk sökum niðurskurðar.  Þrátt fyrir að hér sé ekki um að ræða 

rannsókn sem hægt er að alhæfa útfrá er alveg ljóst að vísbendingarnar eru sterkar og 

samhljóma hjá þátttakendunum og því er full ástæða til þess að taka þær alvarlega. Fólkið sem 

ég talaði við starfar í mikilli nálægð við félagslegan veruleika fólks sem á við vanda að stríða 

og býr því að lykil upplýsingum þegar kemur að því að meta þessar aðstæður sem nú hafa og 

eru að skapast. 

Ég tel það  varhugavert að fullyrða nokkuð með óhyggjandi hætti um samband ofbeldis og 

kreppu en vissulega er margt sem bendir til þess að ofbeldi gegn konum geti aukist í 

versnandi árferði. Það er að mínu mati raunverulegt áhyggjuefni að þessi kreppa sem nú 

gengur yfir ekki bara á Íslandi heldur um allan heim gefi tilefni til þess að ætla að gífurlegur 

fjöldi kvenna og einnig barna muni verða fyrir auknu ofbeldi. Eins og að það sé ekki nóg 

áhyggjuefni þá spilar margt annað inn í þessar áhyggjur eins og niðurskurður í 

heilbrigðisþjónustu ásamt almennum niðurskurði sem kemur til með að hafa áhrif á ýmsan 

rekstur eins og til dæmis þeirra stofnana og félaga sem hafa það að starfsemi að aðstoða konur 

í vanda. Afar mikilvægt að vera á varðbergi fyrir áhættuþáttum sem myndast við versnandi 

efnahagsaðstæður og opna þessa umræðu í fjölmiðlum svo að sem flestir geri sér grein fyrir 

vandanum og geti lagt sitt að mörkum til þess að reyna koma í veg fyrir að félagslegar 

aðstæður fólks versni.  
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