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Formáli

Vísindalegar rannsóknir á eðli og umfangi afbrota, refsingum og 
orsökum afbrota eiga sér langa hefð á Vesturlöndum. Rannsóknir á 
þessu fræðasviði hafa þó verið frekar takmarkaðar á Íslandi og ekki 
er ofmælt að brýnt sé að bæta þar úr. Ekki síst er mikilvægt að bera 
saman afbrot á Íslandi og í öðrum löndum til að dýpka þekkingu 
okkar á afbrotum hér á landi og skapa grundvöll til að skera úr um 
hver raunveruleg staða Íslands er í hinu alþjóðlega samfélagi með 
tilliti til afbrota.

Alþjóðlega þolendakönnunin (International Crime Victims Survey 
(ICVS)) var fyrst framkvæmd árið 1989 og hefur síðan þrisvar verið 
endurtekin, eða 1992, 1996 og 2000. Niðurstöður byggjast á svörum 
við stöðluðum spurningalista þar sem eðli afbrota er mælt eins og 
það kemur fyrir í augum þolenda brotanna (Van Kesteren, May-
hew og Nieuwbeerta, 2000). Rannsóknin var lögð fyrir í fimmta sinn 
seinni hluta árs 2004 og við upphaf árs 2005 og var Ísland þá með í 
fyrsta skipti. 

Hér er greint frá helstu niðurstöðum er snúa að Íslandi en niðurstöður 
úr fjölþjóðlegum samanburði koma út síðar. Þær verða annars 
vegar birtar í skýrslu Norræna sakfræðiráðsins með samanburði milli 
Norðurlandanna og hins vegar í skýrslu Sameinuðu þjóðanna með 
niðurstöðum frá öllum þátttökulöndunum.

Þátttaka í alþjóðlegu fórnarlambakönnuninni er viðamikið verk-
efni sem embætti ríkislögreglustjóra og Háskóli Íslands hafa unnið 
að í sameiningu. Að auki hefur rannsóknin verið styrkt af dóms- og 
kirkjumálaráðuneytinu, Rannís, Rannsóknarsjóði Háskóla Íslands 
og Norræna sakfræðiráðinu. Höfundar vilja þakka styrktaraðilum 
stuðninginn. Án hans hefði rannsóknin ekki verið framkvæmanleg.
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Helstu niðurstöður
• Rúmlega helmingur svarenda sagði að þeir eða einhver í fjöl-

skyldu þeirra hefði orðið fyrir afbroti á síðustu fimm árum. 
• Flestir höfðu aðeins orðið einu sinni fyrir afbroti á tímabilinu 

en rúmlega ellefu prósent höfðu orðið fyrir þremur eða fleiri 
brotum á síðustu fimm árum.

• Tæplega 22 prósent svarenda sögðu að þeir eða einhver í fjöl-
skyldu þeirra hefðu verið þolendur einhvers afbrots á árinu 
2004.

• Langflestir þeirra urðu fyrir einu afbroti en rúmlega fimm 
prósent allra svarenda urðu fyrir tveimur afbrotum eða fleiri 
það ár. 

Kynferðisbrot
• Tæplega sex prósent svarenda sögðust hafa orðið fyrir kyn-

ferðisbroti á síðustu fimm árum, þar af tæplega tvö prósent á 
árinu 2004. 

• Algengasti vettvangur kynferðisbrota var annars staðar 
í borginni eða bænum en á heimili þolanda eða vinnustað
(47%), síðan á eigin heimili (15%) eða í vinnunni (17%). 
Athygli vekur að tíundi hluti þessara brota (10%) átti sér stað 
erlendis.

• Meirihluti þeirra sem urðu fyrir kynferðisbroti lýsti atvikinu 
sem særandi framkomu (53%) og rúmur fjórðungur (26%) 
sem grófri kynferðislegri áreitni. 

• Rúmlega einn af hverjum tíu (11%) þolenda kynferðisbrots 
lýsti atburðinum sem nauðgun og svipaður fjöldi (10%) lýsti 
atburðinum sem tilraun til nauðgunar. 

• Í langflestum tilfellum (87%) var um einn brotamann að 
ræða.

• Rúmur þriðjungur (38%) þekkti ekki brotamanninn en tæpur 
helmingur (46%) þekkti hann með nafni. 

• Í flestum tilfellum var gerandi vinnufélagi (18%), náinn vinur 
(14%), ættingi (5%) eða núverandi eða fyrrverandi maki eða 
sambýlismaður.

• Í langflestum tilfellum (96%) notaði gerandinn ekki vopn af 
neinu tagi við brot sitt. 
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• Tæpur fjórðungur lýsti atburðinum sem mjög alvarlegum og 
yfir 40 prósent sem nokkuð alvarlegum.

• Rúmur helmingur þeirra sem urðu fyrir kynferðisbrotum 
(53%) litu ekki á atvikið sem afbrot.

• Mun fleiri konur (9,1%) en karlar (1,4%) sögðust hafa orðið 
fyrir kynferðisbroti.

• Hlutfallslega fleiri karlar (8%) en konur (6%) sögðu að þeir 
hefðu tilkynnt brotið til lögreglu.

• Konur voru líklegri en karlar til að líta atvikið alvarlegum 
augum.

Ofbeldi eða hótun
• Alls sögðust 16 prósent svarenda hafa orðið fyrir ofbeldisbroti 

eða alvarlegri hótun síðan árið 2000 og tæplega sjö prósent á 
árinu 2004. 

• Af þeim sögðu 45 prósent að þeir hefðu verið beittir ofbeldi 
en 55 prósent sögðu að þeim hefði verið hótað.

• Flestir þeirra sem urðu fyrir ofbeldi eða alvarlegri hótun sögðu 
atvikið hafa átt sér stað annars staðar í borginni/bænum en 
á eigin heimili eða vinnustað, tæplega 18 prósent á eigin 
heimili og 15 prósent í vinnunni. 

• Tæplega sex prósent sögðust hafa orðið fyrir ofbeldi eða 
alvarlegri hótun erlendis. 

• Í flestum tilvikum var aðeins um einn árásarmann að ræða en 
í tæplega 32 prósent tilvika voru árásarmennirnir tveir eða 
fleiri.

• Tæpur helmingur sagðist þekkja að minnsta kosti einn 
gerendanna með nafni (46%) en næstflestir (41%) sögðust 
ekki þekkja brotamanninn/brotamennina. 

• Rúmlega 12 prósent þeirra sem höfðu orðið fyrir ofbeldi eða 
hótun sögðust þekkja að minnsta kosti einn gerenda í sjón. 

• Af þeim sem þekktu brotamanninn sögðu flestir að um náinn 
vin hefði verið að ræða (12%), ættingja (7%) eða fyrrverandi 
sambýlismann/-konu eða maka (7%).

• Í heildina litu tæplega 62 prósent þeirra sem höfðu verið 
beittir ofbeldi eða ógnað á atvikið sem afbrot.

• Tæplega 16 prósent sögðu að brotamaðurinn/-mennirnir 



10

hefðu borið vopn, þar af í tæplega helmingi tilvika venju-
legan hlut sem notaður var sem vopn. 

• Rúmlega þriðjungur sagðist hafa hlotið áverka þegar atvikið 
átti sér stað og þar af þurfti tæplega helmingur (46%) að 
leita sér læknishjálpar.

• Mun fleiri karlar (21%) en konur (12%) sögðust hafa orðið 
fyrir ofbeldi eða alvarlegri hótun.

• Karlar voru jafnframt líklegri til að segjast hafa tilkynnt brotið 
til lögreglu en á hinn bóginn voru konur almennt ánægðari 
með það hvernig lögreglan leysti úr málum þeirra. 

• Almennt litu þátttakendur ofbeldið eða hótunina nokkuð 
alvarlegum augum (41%) en tæplega 24 prósent sögðu 
atvikið mjög alvarlegt og tæplega 35 prósent ekki mjög 
alvarlegt.

• Í ljósi þess að hlutfallslega færri konur en karlar tilkynntu 
brotið til lögreglu kemur á óvart að mun fleiri konur litu 
brotið alvarlegum augum (34%) en karlar (18%).

Rán
• Tæplega eitt prósent svarenda sagðist hafa verið rændur á 

árinu 2004 og tvö prósent síðan árið 2000. 
• Athygli vekur að tæplega 29 prósent þeirra sem höfðu verið 

rændir sögðu það hafa átt sér stað erlendis. Þá sögðu tæplega 
16 prósent hafa verið rændir í vinnunni og tæp 30 prósent á 
heimili sínu eða nálægt því. 

• Í rúmlega 24 prósent tilvika sögðu þátttakendur að vopn 
hefði verið notað við ránið, oftast hnífur (89%) en einnig 
barefli (11%). 

• Ívið fleiri karlar en konur urðu fyrir ráni, eða 2,5 prósent karla 
á móti 1,6 prósentum kvenna. 

• Hlutfallslega fleiri konur tilkynntu hins vegar ránið til lögreglu, 
eða tæplega 47 prósent kvenna á móti 39 prósentum karla. 

• Í flestum tilvikum litu þeir sem urðu fyrir ráni það nokkuð alvar-
legum augum (40%) en tæplega 32 prósent sögðu það mjög 
alvarlegt.

• Af þeim sem voru rændir erlendis sögðu 36 prósent atvikið 
mjög alvarlegt. 
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Innbrot á heimili
• Rúmlega fjögur prósent svarenda sagði heimili sitt hafa orðið 

fyrir innbroti einu sinni eða oftar á síðustu fimm árum, þar af 
hafði verið brotist inn á tvö prósent heimila árið 2004. 

• Í tæplega helmingi tilfella (46%) var einhver heima þegar 
innbrotið átti sér stað og í rúmlega þriðjungi tilfella (35%) 
varð einhver heimilismanna var við innbrotsþjófana. 

• Í tæplega fjórðungi (24%) tilfella var engu stolið.
• Að meðaltali sögðu þeir sem orðið höfðu fyrir innbroti að 

verðmæti hluta sem teknir voru og skemmdir í innbrotinu 
hefði verið um 19.000 isk.

Þjófnaður
• Rétt rúmlega þrjú prósent svarenda sögðu að ökutæki 

hefði verið stolið frá þeim eða einhverjum í fjölskyldu þeirra á 
síðustu fimm árum þar af tæplega einu prósenti árið 2004.

• Í meira en tveimur af hverjum þremur tilfellum var ökutæki 
stolið við eða nálægt heimili viðkomandi. 

• Rúmlega 78 prósent þeirra sem sögðu að ökutæki hefði verið 
stolið frá þeim endurheimtu það. 

• Tæplega 16 prósent sögðu að einhverjum munum hefði verið 
stolið úr ökutæki þeirra eða einhvers í fjölskyldu þeirra síðan 
árið 2000 og tæplega fjögur prósent sögðu það hafa verið á 
árinu 2004.

• Í yfir 60 prósent tilfella átti þjófnaður úr ökutæki sér stað við 
heimili eða nálægt dvalarstað þolanda.

• Athyglisvert er að eingöngu rúm 10 prósent töldu þjófnaðinn 
mjög alvarlegan og tæplega 29 prósent að hann væri nokkuð 
alvarlegur. 

• Rúmlega 20 prósent svarenda sögðu að einhverju hefði verið 
stolið af þeim á síðustu fimm árum, þar af sögðu sjö prósent 
það hafa átt sér stað árið 2004.

• Þeir sem höfðu orðið fyrir þjófnaði sögðu flestir að atvikið 
hefði átt sér stað annars staðar í borginni eða bænum en á 
heimili eða vinnustað (37%) eða erlendis (30%). Þá sögðu 16 
prósent að stolið hefði verið frá þeim í vinnunni og tæplega 
10 prósent hafði orðið fyrir slíkum þjófnaði heima hjá sér. 
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• Fæstir litu atvikið alvarlegum augum en um 10 prósent þátt-
takenda sögðu það mjög alvarlegt.

• Rúmlega fimmtungur (22%) sagði að reiðhjóli hefði einhvern 
tíma verið stolið frá þeim á síðustu fimm árum, þar af voru 
innan við fimm prósent á árinu 2004. 

• Fæstir töldu reiðhjólaþjófnaðinn alvarlegan. Þannig sögðu 56 
prósent hann ekki mjög alvarlegan en eingöngu rúmlega átta 
prósent að hann hefði verið mjög alvarlegur. 

Ótti við afbrot 
• Um 94 prósent svarenda sögðust mjög eða frekar öruggir er 

þeir væru einir á gangi að kvöldi til í eigin hverfi. 
• Tæplega helmingur svarenda sagðist mjög eða frekar 

öruggur er þeir væru einir á gangi að kvöldi til á virkum degi 
í miðborg Reykjavíkur og um 36 prósent um helgar. 

• Konur sögðust mun frekar en karlar vera mjög eða frekar 
óöruggar einar á gangi að kvöldi til í eigin hverfi og í miðborg 
Reykjavíkur, bæði á virkum dögum og um helgar. 

• Þeir sem eldri eru segjast frekar en þeir sem yngri eru mjög 
eða frekar óöruggir einir á gangi í miðborg Reykjavíkur að 
kvöldi til eftir miðnætti á virkum dögum og um helgar.

• Ekki er munur á ótta þátttakenda eftir aldri við að vera einir 
á gangi eftir myrkur í eigin hverfi. 

• Íbúar á landsbyggðinni segjast frekar en íbúar höfuðborgar-
svæðisins vera mjög eða frekar óöruggir þegar þeir eru einir 
á gangi í miðborg Reykjavíkur á virkum dögum og um helgar 
eftir að myrkur er skollið á eða eftir miðnætti.

• Hins vegar segjast íbúar höfuðborgarsvæðisins frekar en 
íbúar á landsbyggðinni mjög eða frekar óöruggir þegar þeir 
eru einir á gangi í eigin hverfi að kvöldi til eftir að myrkur er 
skollið á. 

• 89 prósent töldu það mjög eða frekar ólíklegt að þeir yrðu 
fyrir innbroti á næstu 12 mánuðum. 

• Þeir sem urðu fyrir innbroti á síðustu fimm árum töldu frekar 
en aðrir að þeir yrðu fyrir innbroti á næstu 12 mánuðum.

• Um níu prósent svarenda sögðust hafa komið sér upp 
þjófavörn, rúmlega 11 prósent sögðust hafa sérstaka hurðar-
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lása og þrjú prósent sérstaka glugga eða hurðargrindur. 
• Eingöngu rúmlega þrjú prósent svarenda sögðust taka þátt í 

formlegri nágrannavörsluáætlun en um 43 prósent sögðust 
hins vegar taka þátt í óformlegri nágrannavörslu. 

Tilkynningar til lögreglu og viðhorf til þjónustu hennar
• Í heildina sögðu 57 prósent svarenda að brot sem þeir eða 

einhver í fjölskyldu þeirra varð fyrir á síðustu fimm árum 
hefði verið tilkynnt til lögreglu.

• Rúmlega 73 prósent þeirra sem brotist hafði verið inn hjá 
tilkynntu það til lögreglu. 

• Um 67 prósent þeirra sem höfðu orðið fyrir því að stolið væri 
úr ökutæki þeirra sögðust hafa tilkynnt atvikið til lögreglu.

• 54 prósent þeirra sem sögðu að reiðhjóli hefði verið stolið 
tilkynntu það til lögreglu. 

• Eingöngu 42 prósent þeirra sem urðu fyrir ráni, tæplega 30 
prósent þeirra sem urðu fyrir ofbeldisbroti og tæplega sex 
prósent þeirra sem urðu fyrir kynferðisbroti tilkynntu það til 
lögreglu.

• Tæplega 77 prósent þeirra sem höfðu tilkynnt innbrot sögðust 
ánægðir með það hvernig lögregla leysti úr málinu. Eingöngu 
43 prósent þeirra sem tilkynntu kynferðisbrot sögðu slíkt hið 
sama.

• Af þeim sem voru óánægðir með afgreiðslu lögreglu töldu 
flestir að lögreglan hefði ekki gert nóg í málinu eða ekki sýnt 
nægan áhuga á því. 

• Því alvarlegra sem svarendur töldu brotið því frekar tilkynntu 
þeir það til lögreglu.

• Þeir sem yngri eru tilkynntu síður en hinir eldri auðgunarbrot 
til lögreglu.

• Því fleiri brotum sem svarendur eða fjölskylda þeirra höfðu 
orðið fyrir á síðustu fimm árum því frekar tilkynntu þeir brot 
til lögreglu.

• Yfirgnæfandi meirihluti taldi lögreglu skila mjög (25%) eða 
frekar (65%) góðu starfi við að stemma stigu við afbrotum í 
þeirra hverfi. 

• Þeir sem eru eldri telja fremur en þeir sem yngri eru að 
lögreglan vinni gott starf. 
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• Þeir sem segja að þeir eða einhver í fjölskyldu þeirra hafi orðið 
þolandi brota á síðustu fimm árum töldu fremur en aðrir að 
lögreglan ynni frekar eða mjög illa starf sitt í þeirra hverfi við 
að stemma stigu við afbrotum. 

Upplýsingar um afbrot og viðhorf til þeirra
• Mikill meirihluti svarenda sagðist almennt fá upplýsingar um 

afbrot í fréttum fjölmiðla (68%).
• Íbúar á landsbyggðinni fá frekar upplýsingar um afbrot í sam-

félaginu í fréttum fjölmiðla en íbúar höfuðborgarsvæðisins.
• Meirihluti þátttakenda (77%) telur afbrot vera mjög eða 

frekar mikið vandamál á Íslandi.
• Flestir nefndu fíkniefnaneyslu sem mesta vandamálið.
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1. Fræðilegur bakgrunnur 

Áhugi á afbrotum og refsingum er talsverður í samfélaginu, 
sem birtist m.a. í því að flestir hafa tiltölulega skýrar skoðanir á 
málefninu (Roberts og Stalans, 1997). Umfjöllun um afbrot er jafnan 
mikil í fjölmiðlum og ekki er óalgengt að refsidómar veki deilur í 
samfélaginu. Í ljósi almenns áhuga á afbrotum hlýtur að teljast
bagalegt hversu takmarkaðar upplýsingar eru fyrirliggjandi um 
þau á Íslandi. Á síðustu árum hefur aðgangur að opinberum gögn-
um um afbrot þó batnað verulega. Ársskýrslur ríkislögreglustjóra,
lögreglunnar í Reykjavík, Fangelsismálastofnunar og ríkissaksóknara 
koma reglulega út og sýna opinbera mynd af tíðni og einkennum 
mála eins og þau birtast þessum embættum. Erlendar rannsóknir 
sýna hins vegar að stór hluti afbrota er aldrei tilkynntur til lögreglu 
(Van Kesteren, Mayhew og Nieuwbeerta, 2000), sem þýðir að í opin-
berum gögnum er tíðni afbrota vanmetin í samfélaginu (Maguire, 
1997; Skogan, 1984) og í þeim er dregin upp skökk mynd af þol-
endum brota. Þetta á ekki síst við um kynferðisbrot, sem sjaldnast 
eru tilkynnt til lögreglu (sjá m.a. Aromaa og Heiskanen, 2000) en 
átta af hverjum tíu innbrotum og/eða þjófnaðarmálum eru hins 
vegar tilkynnt (Van Kesteren o.fl., 2000). 

Rannsóknir á tíðni afbrota sýna líka að mikill munur er milli landa 
á hversu margir verða þolendur afbrota. Í rannsókn sem framkvæmd 
var árið 2000 sögðust til að mynda 30 prósent Ástrala að þeir hefðu 
orðið fyrir afbroti einu sinni eða oftar, en aðeins 15 prósent Japana, 
Norður-Íra og Portúgala (Van Kesteren o.fl., 2000). 

Félags- og lýðfræðilegar breytur hafa mikil áhrif á hverjir eiga 
einna helst á hættu að verða þolendur brota (Glick, 2005). Karlar 
verða til að mynda frekar en konur fyrir líkamsárásum og ráni. Konur 
verða aftur á móti mun frekar þolendur kynferðisbrota. Einnig 
þekkja konur frekar árásaraðilann en karlar. Í heildina verða karlar 
fyrir fleiri afbrotum en konur og á það við um allar tegundir glæpa 
nema kynferðisbrot.

Í opinberum gögnum yfir þolendur brota sést að ungt fólk er í 
meiri áhættu að verða fórnarlamb en eldra fólk. Eftir 25 ára aldur 
dregur mjög úr þessari áhættu (Catalano, 2004). Þó verður eldra fólk 
í ríkara mæli þolendur tiltekinna brota sem tengjast félagsstöðu 
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þess. Svik, töskuþjófnaður, misnotkun og vanræksla þegar þeir eru 
í umsjá annarra einkennir til að mynda þennan aldurshóp meira en 
yngra fólk. 

Einnig hefur sýnt sig að hjúskaparstaða hefur áhrif á líkurnar á 
því að verða fyrir broti. Ógiftir eru í mun meiri áhættu en giftir, en 
ekkjur og ekklar eru þó í minnstri hættu. Kyn, aldur og lífsstíll skýrir 
vafalítið þennan mun. Yngra fólk í mestri áhættu er í ríkara mæli 
ógift en þeir sem eldri eru og það sækir meira opinbera staði en 
eldra fólk, og það virðist auka líkurnar á að verða fyrir afbroti. Ekkjur 
og ekklar eru meira heima við að kvöldlagi en aðrir og því í minni 
áhættu (Siegel, 2004).

Fátækari þjóðfélagshópar verða almennt bæði fyrir ofbeldis- 
og auðgunarbrotum í ríkara mæli en aðrir hópar. Þetta samband 
kemur fram hjá báðum kynjum, ólíkum aldurshópum og mismunandi
kynþáttum. Efnameiri einstaklingar verða að jafnaði fyrir færri 
afbrotum en þeir efnaminni. Auðugri einstaklingar eru þó í meiri 
hættu að verða þolendur ýmissa persónulegra þjófnaða, eins og 
tösku- og veskjaþjófnaða, en aðrir (Reid, 2003).

Þolendur afbrota á Íslandi
Tiltölulega fáar rannsóknir hafa verið gerðar á Íslandi á þol-
endum afbrota. Árið 1989 gerðu Helgi Gunnlaugsson og John Gall-
iher (2000) könnun í samvinnu við Félagsvísindastofnun H.Í. þar sem 
spurt var hversu margir Íslendingar hefðu orðið fyrir afbroti síðustu
sex mánuði fyrir mælinguna. Fram kom að 14 prósent svarenda 
sögðu að þeir eða einhver í fjölskyldu þeirra hefði orðið fórnarlamb 
afbrota á þessu tímabili. Tæpur helmingur þeirra sagðist hafa orðið 
fyrir skemmdum á eignum og rúmur þriðjungur fyrir auðgunarbroti.
Árið 1994 var könnunin endurtekin og að þessu sinni var miðað 
við hversu margir hefðu orðið fyrir afbroti síðustu 12 mánuði fyrir 
mælinguna (Gunnlaugsson og Galliher, 2000). Þá sagði 21 prósent 
svarenda að þeir eða einhver i fjölskyldu þeirra hefði orðið þolandi 
afbrota á þessu tímabili. Rúmur þriðjungur sagðist hafa orðið fyrir 
auðgunarbroti og svipað hlutfall fyrir eignaskemmdum. Í báðum 
mælingunum sögðust fleiri karlar en konur hafa orðið fyrir afbrot-
um. Átti það við um allar tegundir brota nema kynferðisbrot en 
aðeins fleiri konur sögðust hafa orðið fyrir þeim en karlar. Auk þess 
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voru þolendur brota í meira mæli búsettir á höfuðborgarsvæðinu en 
á landsbyggðinni í báðum mælingunum. 

Rúmlega helmingur þeirra sem sagðist hafa orðið þolandi af-    
brota 1989 og 1994 sagðist hafa tilkynnt brotið til lögreglu. Árið 
1989 var hlutfallið 55 prósent og 57 prósent árið 1994 (Gunnlaugs-
son og Galliher, 2000).  

Í rannsókn á útbreiðslu heimilisofbeldis á Íslandi árið 1997 kom í 
ljós að 1,3 prósent kvenna og 0,8 prósent karla höfðu orðið fyrir of-
beldi af völdum maka síðustu 12 mánuðina fyrir mælinguna. Af þeim 
hafði 54 prósent kvennanna orðið fyrir grófu ofbeldi og 38 prósent 
karlanna. Ofbeldi var skilgreint sem gróft ef það hefði getað leitt 
til alvarlegra líkamlegra meiðsla, þolandi hefði verið sleginn með 
krepptum hnefa eða hlut eða honum verið hrint á húsgögn, veggi 
eða niður tröppur (Dómsmálaráðuneytið, 1997). 

Í rannsókninni kom jafnframt fram að í heildina höfðu fleiri karlar 
orðið fyrir ofbeldi en konur auk þess sem það var að jafnaði grófara. 
Alls sögðu um þrjú prósent kvennanna að sér hefði verið ógnað með 
hnífi einhvern tíma á ævinni og sex prósent karlanna. Þegar ofbeld-
ið var greint nánar kom í ljós að karlarnir höfðu mestmegnis orðið 
fyrir ofbeldi af hálfu ókunnugra en konur af völdum nákominna eða 
maka.

Þá kemur fram í rannsókn meðal íbúa innan umdæmis lögreglu-
stjórans í Reykjavík að þrjú prósent þátttakenda höfðu orðið fyrir 
ofbeldisbroti árið 2000, níu prósent fyrir innbroti eða þjófnaði og 
15 prósent fyrir eignaskemmdum (Margrét Lilja Guðmundsdóttir og 
Rannveig Þórisdóttir, 2001).

Ótti við afbrot
Stór þáttur í rannsóknum á reynslu af afbrotum hefur falist í að skoða 
mat á eigin öryggi. Rannsóknir benda til að ótti við afbrot nái til mun 
stærri hóps en þeirra sem hafa orðið fyrir afbrotum eða eiga eftir að 
verða fyrir þeim síðar á lífsleiðinni (Zedner, 1997), enda hafa mun 
fleiri þættir en afbrot áhrif á mat einstaklinga á eigin öryggi (sjá m.a. 
Balvig, 1990). Traust til lögreglu virðist þannig geta dregið úr ótta við 
afbrot (Ho og McKean, 2004) en umhverfi sem ber merki vanhirðu 
og félagslegrar upplausnar getur hins vegar ýtt undir ótta borgar-
anna (Lewis og Salem, 1986; Skogan, 2000a), ekki síst í tengslum við 
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fjölmiðla sem oft virðast magna skelfingarástand af þessu tagi vegna 
meintra glæpa í samfélaginu (Cohen, 1980). Fréttaflutningur af af-
brotum virðist því geta haft áhrif á ótta almennings við þau (Rosen-
baum og Heath, 1990), sér í lagi hvað varðar hugmyndir borgaranna
um það hversu algeng og alvarleg afbrot eru í samfélaginu (sjá m.a. 
Roberts og Stalans, 1997; Surette, 1992). Þó ber að hafa í huga að 
þarna er ekki um einfalt samband að ræða enda er það ekki bara 
fréttaflutningurinn sem slíkur sem skiptir máli heldur einnig skynj-
un og túlkun þess sem fær upplýsingarnar (Ditton, Chadee, Farrall, 
Gilchrist og Bannister, 2004; Weitzer og Kubrin, 2004). 

Í þessu sambandi hefur verið bent á mikilvægi þess að rannsaka 
ótta við afbrot í tengslum við mat einstaklingsins á eigin umhverfi. 
Þannig hafa Taylor og Hale (2000) bent á að efnahagsleg staða teng-
ist ótta við afbrot með óbeinum hætti á þann hátt að þeir sem búa 
við bágan efnahag séu líklegri til að búa í hverfum þar sem afbrot 
eru sýnilegri og eftirlit lögreglu minna en annars staðar, sem síðan 
getur aukið á ótta. 

Ótti við afbrot virðist einkum hrjá þá sem búa í þéttbýli 
(Ollenberger, 1981) og hefur einnig fundist í ríkara mæli meðal eldri 
borgara en annarra en þeir hafa þó að jafnaði minnsta reynslu af 
afbrotum (Clemente og Kleiman, 1976). Sumir fræðimenn draga þó í 
efa að eldri borgarar hræðist afbrot meira en aðrir (Ferraro, 1995).

Rannsóknir hafa sömuleiðis bent til þess að konur séu líklegri 
til að óttast afbrot en karlar (Margrét Lilja Guðmundsdóttir og 
Rannveig Þórisdóttir, 2001). Vera má að skýra megi þennan mun út 
með því að ótti er oft mældur með því að spyrja út í öryggiskennd 
þegar svarendur eru einir á gangi að næturlagi en konur virðast 
óttast þær aðstæður meira en karlar (Ditton, Bannister, Gilchrist og 
Farrall, 2000). Ótti byggist því ekki eingöngu á mati á líkum á því 
að verða fyrir afbroti heldur einnig á því hvernig einstaklingurinn 
skynjar stöðu sína, möguleika á að geta varið sig og mögulegum af-
leiðingum af því að verða fyrir broti (Evans og Fletcher, 2000). 

Reynsla af afbrotum virðist einnig geta haft áhrif á ótta við af-
brot. Rountree (1998) hefur bent á að þeir sem hafi orðið fyrir af-
broti telji meiri líkur á því að verða fórnarlömb aftur en þeir sem ekki 
hafa orðið fyrir afbroti. Þó svo að þetta samband hafi komið fram í 
nokkrum rannsóknum (Rannveig Þórisdóttir, 2003; Skogan, 2000b) 
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hafa aðrar rannsóknir bent til þess að lítil tengsl séu á milli reynslu 
af afbrotum og ótta við þau (Helgi Gunnlaugsson, 2000). Mikilvægt 
er þó að benda á að í rannsóknum af þessu tagi er oft aðeins einn 
tímapunktur skoðaður, sem gerir það erfitt að meta hvort sam-
band er tilkomið vegna reynslu eða hvort aðrir þættir hafi áhrif 
(Schneider, 2000). 

Í þessu samhengi hefur komið í ljós að þrátt fyrir að áhyggjur 
Íslendinga af afbrotum hafi vaxið mjög á tímabilinu 1989–1997 urðu 
litlar breytingar á mati þeirra á eigin öryggi í heimabyggð sinni 
(Helgi Gunnlaugsson og Rannveig Þórisdóttir, 1999). Flestir Íslend-
inga töldu sig örugga eina á gangi að næturlagi í heimabyggð sinni 
og var öryggiskenndin mest meðal þeirra sem bjuggu utan höfuð-
borgarsvæðisins. Þessar niðurstöður benda til að gera þurfi greinar-
mun á almennum viðhorfum borgaranna til afbrota og á persónuleg-
um ótta fólks við afbrot. Almennar áhyggjur af afbrotum í sam-
félaginu þurfa ekki endilega að rista svo djúpt að þær hafi marktæk 
áhrif á öryggiskennd fólks í byggðarlagi sínu (Helgi Gunnlaugsson, 
2003). Ekki er heldur hægt að sjá að þróun viðhorfa almennings til 
afbrota endurspegli þróun mála hjá lögreglu og virðast aðrir þættir 
stundum hafa meiri áhrif. Dæmi um þetta má sjá í rannsókn frá 
2001 þar sem fram kom að neikvæð umfjöllun fjölmiðla um miðborg 
Reykjavíkur virtist hafa tímabundin áhrif á öryggiskennd Reykvík-
inga í miðborginni. Málafjöldi lögreglu breyttist ekki á sama tíma. 
(Helgi Gunnlaugsson og Rannveig Þórisdóttir, 2003). 

Tilkynningar til lögreglu og viðhorf til þjónustu hennar
Auk þess sem reynsla íbúa af afbrotum og ótti við þau hafa verið 
skoðuð hafa rannsakendur beint sjónum sínum að viðhorfum til 
þjónustu lögreglu. Komið hefur í ljós að 53 prósent Dana eru mjög 
eða frekar ánægð með hvernig lögreglan leysir úr afbrotum í þeirra 
hverfi (Van Dijk, 2000; Van Kesteren o.fl., 2000) en 72 prósent Finna 
(Aromaa og Heiskanen, 2000). Þá kom fram í rannsókn meðal íbúa 
umdæmis lögreglustjórans í Reykjavík að tæplega 51 prósent svar-
enda töldu lögreglu í sínu hverfi veita mjög eða frekar góða þjón-
ustu (Margrét Lilja Guðmundsdóttir og Rannveig Þórisdóttir, 2001). 
Í sömu rannsókn kom jafnframt fram að einungis 13 prósent þeirra 
sem sögðust hafa orðið fyrir ofbeldisbroti töldu lögreglu leysa mjög 
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eða frekar vel úr málum þeirra, 37 prósent þeirra sem urðu fyrir inn-
broti eða þjófnaði sögðu það sama og 49 prósent þeirra sem höfðu 
orðið fyrir eignaskemmdum.

Margir þættir geta haft áhrif á það hvort afbrot er tilkynnt til lög-
reglu. Almennt er þó talið að ákvörðun um að kæra brot byggist á 
svokölluðu Cost-benefit calculus mati, það er að fólk taki ákvörðun 
um hvort það kærir afbrot með tilliti til þess skaða sem brot hafði í för 
með sér (Skogan, 1984). Rannsóknir bendi þannig til þess að megin-
ástæður þess að brot eru ekki tilkynnt til lögreglu séu að þolandi telji 
brotið vera minni háttar, að ekki hafi verið við hæfi að hafa samband 
við lögreglu eða að fjölskyldan hafi sjálf leyst málið (Van Kesteren 
o.fl., 2000). Jafnframt getur skipt máli varðandi það hvort ofbeldis-
brot eru tilkynnt hversu margir árásarmennirnir eru, hvort vopn var 
notað og hvort fórnarlambið þekkti gerandann (Goudriaan, Lynch 
og Nieuwbeerta, 2004). Einnig má vera að brot séu ekki tilkynnt þar 
sem sá sem verður fyrir því hafi einnig brotið af sér og hann óski 
því ekki eftir afskiptum lögreglu (Conklin, 2001) eða óttist að verða 
sjálfum kennt um brotin (Karmen, 1990).

Rannsóknir benda einnig til þess að almennt traust til lögreglu í 
samfélaginu auki líkur á að auðgunarbrot séu tilkynnt henni þó svo 
að viðhorf viðkomandi kæranda til lögreglu sé neikvætt (Goudriaan 
o.fl., 2004). Hærra hlutfall brota er einnig tilkynnt lögreglu í löndum 
þar sem hagsæld ríkir (Soares, 2004), sér í lagi þjófnaðir, innbrot og 
ofbeldisbrot.

Upplýsingar um afbrot og viðhorf til þeirra
Mælingar á viðhorfum borgaranna til afbrota eru mikilvægar til að 
varpa ljósi á hvernig þeir skynja og upplifa afbrot sem vandamál. 
Ekki er síður mikilvægt að fylgja þessum viðhorfum eftir í lengri tíma 
og kanna hvort breytingar eigi sér stað. Á undanförnum árum hafa 
verið framkvæmdar nokkrar viðhorfsmælingar á afstöðu Íslendinga
til afbrota (sjá m.a. Helgi Gunnlaugsson, 2000). Fyrsta mælingin 
var lögð fyrir árið 1989 og sú síðasta árið 2002. Fram kemur að 
áhyggjur Íslendinga af afbrotum uxu mjög milli fyrstu mælingar-
innar árið 1989 og þeirrar þriðju árið 1997. Árið 2002 dró heldur 
úr þeim fjölda sem áleit afbrot mjög mikið vandamál, en það voru 
um 22 prósent það ár (Helgi Gunnlaugsson, 2003). Yfirgnæfandi 
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meirihluti, eða um 90 prósent, taldi afbrot vaxandi vanda árið 1989 
og árið 2002. 

Árið 2002 sögðust langflestir, eða um 86 prósent, fá upplýsing-
ar um afbrot í fréttum fjölmiðla en um fimm prósent sögðust fá 
vitneskju um afbrot úr umræðu kringum sig. Í öllum mælingunum 
fjórum kom fram að meirihluti taldi refsingar of vægar á Íslandi. 
Árið 2002 álitu 75 prósent Íslendinga að refsingar væru helst til eða 
allt of vægar. Um það bil 65 prósent þeirra nefndi að refsingar væru 
of vægar í kynferðisbrotamálum en um 22 prósent að þær væru 
almennt of vægar. Þó að meirihluti Íslendinga teldu refsingar of 
vægar vildu fæstir ganga svo langt að festa heimild fyrir því að taka 
upp dauðarefsingu í lög. Yfirgnæfandi meirihluti, eða vel yfir 80 
prósent, lýsti sig andvígan þeirri hugmynd en innan við 10 prósent í 
öllum mælingunum sagðist fylgjandi dauðarefsingu. 

Fíkniefnaneysla var álitin mesta vandamálið meðal afbrota á Ís-
landi í öllum mælingunum fjórum. Tæplega 50 prósent álitu svo árið 
2002 og var þessi hópur stærri það ár og árið 1997 en árin 1989 og 
1994. Á sama hátt taldi meirihluti Íslendinga að vímuefnaneysla væri 
helsta orsök afbrota á Íslandi. Neysla vímuefna var því bæði álitin 
helsta orsök afbrota á Íslandi og jafnframt talin helsta vandamálið 
meðal afbrota (Helgi Gunnlaugsson, 2003). 

•

Í þessu riti er greint frá helstu niðurstöðum úr íslenska hluta alþjóðlegu 
rannsóknarinnar (ICVS) um þolendur afbrota. Fyrst verður fram-
kvæmd rannsóknarinnar lýst, aðferðum hennar og þeim gögnum 
sem hún er byggð á. Í kjölfarið verður greint frá helstu niðurstöðum 
mælingarinnar og þær greindar nánar eftir bakgrunnsþáttum svar-
enda. Í framhaldi er fjallað um ótta við afbrot, meðal annars út frá 
öryggiskennd borgaranna í eigin hverfi og í miðborg Reykjavíkur, og 
ótta við innbrot. Þá er fjallað um tilkynningar til lögreglu og viðhorf 
svarenda til þjónustu lögreglunnar. Viðhorfin verða m.a. skoðuð í 
ljósi hlutfalls þeirra brota sem tilkynnt eru og hvaða þættir hafa 
áhrif á að brot séu tilkynnt lögreglu. Í lokin er greint frá viðhorfum 
Íslendinga til málefna er tengjast afbrotum og refsingum. 
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2. Aðferðir og gögn
Rannsóknin á Íslandi var framkvæmd dagana 4. janúar til 17. febrúar 
2005 af IMG Gallup. Tekið var tilviljunarúrtak 3.000 einstaklinga, 16 
ára og eldri, úr þjóðskrá og var nettósvörun tæplega 67%. Tafla 1 
sýnir nánar skiptingu úrtaks og svörun.

Tafla 1. Stærð úrtaks og svörun
Upphaflegt úrtak 3.000
Búsettir í útlöndum 80
Veikir 62
Látnir 5
Endanlegt úrtak 2.853
Neita að svara 666
Næst ekki í 277
Fjöldi svarenda 1.910
Svarhlutfall 66,9%

Þátttakendum var fyrst sent bréf þar sem rannsóknin var kynnt 
og óskað eftir þátttöku, auk þess sem forráðamönnum barna 16 til 
18 ára voru sendar upplýsingar um rannsóknina, tilgang hennar og 
framkvæmd (sjá viðauka). Spurningarnar voru síðan allar lagðar fyrir 
þátttakendur í síma. Spurningalistinn er að mestu leyti byggður á 
spurningum er lúta að reynslu fólks af tilteknum afbrotum og með 
þeim á að mæla annars vegar reynslu svarenda og fjölskyldna þeirra 
af auðgunarbrotum og hins vegar eigin reynslu af ofbeldisbrotum.
Þannig var spurt hvort viðkomandi eða einhver á heimili hans 
hefði orðið fyrir því á síðustu fimm árum að ökutæki væri stolið, að 
stolið væri úr ökutæki, hvort gerð hefði verið tilraun til innbrots eða 
hvort brotist hefði verið inn á heimili þeirra og hvort einhverju hefði 
verið stolið frá þeim. Þá var spurt um persónulega reynslu af ofbeldis-
brotum, kynferðisbrotum og þjófnaði þar sem ofbeldi eða hótun um 
ofbeldi var beitt. Þátttakendur voru einnig spurðir út í ótta við af-
brot, annars vegar í eigin hverfi og hins vegar í miðborg Reykjavíkur 
á virkum dögum og um helgar. Þá voru þeir spurðir um ótta við að 
brotist yrði inn hjá þeim og hvaða öryggisbúnaður væri til staðar á 
heimili þeirra til að draga úr líkum á innbroti. Einnig var spurt út í 
hvernig þátttakendum þætti lögregla standa sig í hverfi þeirra við að 
stemma stigu við afbrotum. Að lokum var spurt út í almenn viðhorf 
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til afbrota, svo sem hvort afbrot séu vandamál á Íslandi, hvaða brot 
séu mesta vandamálið og síðan voru lagðar fyrir spurningar er lúta 
að viðhorfi til refsinga. Lista yfir spurningarnar má finna í viðauka.

Þátttakendur
Eins og áður segir svöruðu samtals 1.910 manns spurningalistanum, 
911 karlar (48%) og 999 konur (52%). Meðalaldur var rúmlega 43 ár 
en á töflu 2 má sjá nánari aldursskiptingu.

Tafla 2. Aldur og kyn svarenda
Karlar Konur Alls
N % N % N %

16 til 25 ára 197 21,6 207 20,7 404 21,2
26 til 35 ára 160 17,6 170 17,0 330 17,3
36 til 45 ára 172 18,9 189 18,9 361 18,9
46 til 55 ára 150 16,5 161 16,1 311 16,3
56 ára og eldri 232 25,5 272 27,2 504 26,4
Samtals 911 100 999 100 1.910 100

Tafla 3. Búseta og kyn svarenda
Karlar Konur Alls
N % N % N %

Reykjavík 382 42,1 410 41,2 792 41,6
Nágrenni Reykjavíkur 173 19,1 216 21,7 389 20,4
Suðurland 128 14,1 149 15,0 277 14,5
Vesturland og Vestfirðir 82 9,0 82 8,2 164 8,6

Norðurland og Austurland 143 15,7 139 14,0 282 14,8
Samtals 908* 100 996* 100 1.904* 100

*Sex einstaklingar gáfu ekki upp upplýsingar um búsetu

Úrvinnsla
Hér er helstu niðurstöðum rannsóknarinnar lýst og þær m.a. greindar 
eftir því hvenær brot átti sér stað, búsetu þolanda, aldri og kyni. 
Aldur er reiknaður út frá fæðingarári og búseta er miðuð við búsetu 
svarenda er þeir tóku þátt í rannsókninni. Tekjur miða við heildar-
tekjur heimilisins á mánuði fyrir skatta og er þá átt bæði við launa-
tekjur og aðrar tekjur sem heimilismenn hafa. 

Listinn er þannig byggður upp að fyrst er spurt almennt um 
reynslu af afbrotum en síðan eru þeir sem hafa orðið fyrir afbrotum 
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spurðir nánar út í atvikið. Í þeim tilvikum þar sem svarendur segja sig 
eða einhvern á heimili þeirra hafa orðið oftar en einu sinni fyrir sams-
konar afbroti á tímabilinu þá er spurt nánar út í síðasta atvik.

Þá er fjallað um mat á eigin öryggi, annars vegar út frá því þegar 
viðkomandi er einn á gangi og hins vegar út frá líkum á að brotist 
verði inn hjá honum. Síðan er viðhorf til lögreglu skoðað, annars 
vegar almennt viðhorf og hins vegar er viðhorf þolenda afbrota 
skoðað nánar með því að kanna hverjir eru líklegastir til að tilkynna
brot til lögreglu. Þar er beitt tvíflokka aðhvarfsgreiningu (logistic                 
regression). Henni er beitt annars vegar til að meta hvort það 
hversu alvarlegt þolandi metur afbrotið hefur áhrif á hversu líklegt er 
að hann tilkynni um það til lögreglu og hins vegar hvort einstaklings-
bundnir þættir, eins og aldur, kyn, tekjur og fyrri reynsla af afbrot-
um, hafa áhrif á hvort þolandi tilkynnir afbrot. Líkur á því að til-
kynnt sé um afbrot eru skoðaðar, annars vegar fyrir auðgunarbrot 
og hins vegar ofbeldisbrot, og er nægjanlegt að þolandi hafi aðeins 
tilkynnt eitt brot, þó svo að hann hafi orðið fyrir fleiri en einu broti 
á síðustu fimm árum, til að teljast til þeirra sem tilkynna brot. Mat á 
alvarleika er reiknað þannig að lagt er saman mat þolanda á því 
hversu alvarleg hann telur þau brot sem hann hefur orðið fyrir og 
síðan er reiknað meðaltal miðað við fjölda tilvika. 

Í lokahluta ritsins er fjallað um almenn viðhorf til afbrota, hvaðan 
þátttakendur fá helst upplýsingar um afbrot og hvaða brot þeir telja 
mesta vandamálið.
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3. Reynsla af afbrotum
Á mynd 1 eru dregnar saman niðurstöður fyrir þá sem urðu þolendur
afbrota árið 2004 og á síðastliðnum fimm árum. Þegar spurt var um 
þjófnaði og innbrot var spurt um fjölda tilvika sem svarandi eða ein-
hver á heimili hans hafði orðið fyrir og leitast þannig við að gera 
mælinguna nákvæmari. Ofbeldisbrot og kynferðisbrot miðast hins 
vegar við einstaklinginn. 

Mynd 1. Hlutfall þeirra sem sögðu sig eða einhvern á heimili þeirra hafa orðið 
fyrir afbroti síðastliðin fimm ár og þar af þeir sem sögðu brotið hafa átt sér 
stað árið 2004.

Eins og fram kemur á mynd 1 höfðu hlutfallslega flestir þátttak-
enda orðið fyrir þjófnaðarbrotum. Þannig sögðust sjö prósent allra 
svarenda að þeir hefði orðið fyrir þjófnaði árið 2004 og rúmlega 
fimmtungur (20%) frá árinu 2000. Hér er um að ræða þjófnað á 
ýmsum persónulegum munum, svo sem töskum, veskjum, fatnaði, 
skartgripum eða íþróttaáhöldum, án þess að viðkomandi sé hótað eða 
nokkru valdi sé beitt. Rúmlega fimmtungur (22%) sagði að reiðhjóli 
hefði einhvern tíma verið stolið frá sér eða fjölskyldu þeirra á 
síðustu fimm árum, þar af sögðu innan við fimm prósent það hafa 
verið á árinu 2004. Auk þess sögðu tæplega 16 prósent að einhverjum 
munum hefði verið stolið úr ökutæki sínu síðan árið 2000 og 
tæplega fjögur prósent að það hefði verið á árinu 2004.
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Rúmlega fjögur prósent svarenda sagði heimili sitt hafa orðið 
fyrir innbroti einu sinni eða oftar á síðustu fimm árum, þar af hafði 
verið brotist inn á tvö prósent heimila á síðasta ári. Svipaður fjöldi 
hafði orðið fyrir tilraun til innbrots á heimili sitt eða dvalarstað, eða 
fimm prósent frá árinu 2000 og tæplega tvö prósent árið 2004. Tæp-
lega eitt prósent svarenda sagðist hafa verið rændur á árinu 2004 og 
tvö prósent síðan árið 2000. Rán felur í sér að einhverju hafi verið 
stolið frá viðkomandi með því að beita valdi eða hóta því.

Alls sögðust 16 prósent svarenda hafa orðið fyrir ofbeldisbroti 
síðan árið 2000 og tæplega sjö prósent á árinu 2004. Hér er eingöngu 
átt við þá sem svöruðu spurningalistanum en ekki fjölskyldu þeirra. 
Til ofbeldis teljast hótanir, ógnanir eða að einhver hafi ráðist á við-
komandi. Til viðbótar sögðust tæplega sex prósent svarenda hafa 
orðið fyrir kynferðisbroti einhvern tímann síðan árið 2000 og tæp-
lega tvö prósent á árinu 2004. Kynferðisbrot geta verið ýmiss konar, 
svo sem að gripið er í fólk, það snert eða ráðist á það á mjög særandi 
máta á kynferðislegan hátt.

Mynd 2. Hversu oft hefur þú eða einhver á heimili þínu orðið fyrir innbroti,
tilraun til innbrots, þjófnaði, ráni, kynferðisbroti eða ofbeldisbroti á sl. 5 
árum?
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Á mynd 2 kemur fram að í heildina sagði tæpur helmingur svar-
enda (49%) að hvorki þeir né nokkur á heimili þeirra hefði orðið fyrir 
afbroti á síðustu fimm árum. Rúmur fjórðungur allra svarenda, eða 
um helmingur þeirra sem urðu fyrir afbroti á þessu tímabili, sagðist 
hafa orðið fyrir einu afbroti á tímabilinu. Rúmlega sex prósent allra 
svarenda sögðust hafa orðið fyrir þremur afbrotum síðan árið 2000. 

Í heildina sögðu tæplega 22 prósent svarenda að þeir eða einhver 
í fjölskyldu þeirra hefðu orðið fyrir einhverju afbroti á árinu 2004. 
Langflestir þeirra urðu fyrir einu afbroti en rúmlega fimm prósent 
allra svarenda urðu fyrir tveimur afbrotum eða fleiri á árinu 2004. 

Til að kanna reynslu Íslendinga af afbrotum nánar er hér fjallað 
um hvern brotaflokk fyrir sig og skoðuð reynsla svarenda af seinasta 
atviki sem þeir urðu fyrir.

Kynferðisbrot
Eins og áður hefur komið fram urðu tæplega sex prósent svar-
enda fyrir kynferðisbroti á síðustu fimm árum, þar af tæplega tvö 
prósent árið 2004. Átt er við öll tilvik sem svarendur upplifðu sem 
kynferðisbrot þar sem gripið var í þá, þeir snertir eða ráðist á þá á 
mjög særandi máta á kynferðislegan hátt. Þegar þeir voru beðnir 
um að skilgreina atvikið nánar lýstu flestir því sem særandi fram-
komu (52,5%) og rúmlega 26 prósent sögðu það grófa kynferðislega 
áreitni. Þá sögðu 11 prósent þeirra sem höfðu orðið fyrir kynferðis-
broti að um nauðgun hefði verið að ræða og 10 prósent tilraun til 
nauðgunar. 

Meirihluti þeirra (69,4%) sem urðu fyrir kynferðisbroti á árinu 2004 
varð einu sinni fyrir broti af því tagi. Rúmlega 15 prósent þeirra sem 
lýstu brotinu sem alvarlegu kynferðisbroti (þá er átt við nauðgun, 
tilraun til nauðgunar og grófa kynferðislega áreitni) sögðu slíkt hafa 
átt sér tvisvar sinnum stað árið 2004 og tæplega átta prósent þrisvar 
sinnum eða oftar (mynd 3). Athygli vekur að rúmlega fjórðungur 
þeirra sem lýstu atvikinu sem særandi framkomu sögðu slíkt hafa átt 
sér stað þrisvar sinnum eða oftar árið 2004. 
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Mynd 3. Hversu oft varðst þú fyrir kynferðisbroti árið 2004? Greint eftir því 
hvort um var að ræða alvarlegt kynferðisbrot eða særandi framkomu.

Algengasti vettvangur brotanna (mynd 4) var annars staðar í 
borginni eða í bænum en á eigin heimili eða vinnustað (47–48%) 
og á eigin heimili (14–15%). Þá sögðu 24 prósent þeirra sem orðið 
höfðu fyrir særandi framkomu að hún hefði átt sér stað í vinnunni en 
tæplega níu prósent þeirra sem höfðu orðið fyrir alvarlegu kynferðis-
broti sögðu slíkt hið sama. Þá vekur athygli að 17 prósent þeirra sem 
höfðu orðið fyrir alvarlegu kynferðisbroti sögðu atvikið hafa átt sér 
stað erlendis en mun færri sögðust hafa orðið fyrir særandi fram-
komu þar. 
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Mynd 4. Hvar átti kynferðisbrotið sér stað? Greint eftir því hvort um var að 
ræða alvarlegt kynferðisbrot eða særandi framkomu.

Þegar á heildina er litið var í langflestum kynferðisbrotum einn 
brotamaður (87%) og þá frekar þegar um særandi framkomu var að 
ræða (92,3%) en þegar alvarleg kynferðisbrot voru framin (80,9%) 
(mynd 5). Athygli vekur að um 19 prósent þeirra sem urðu fyrir alvar-
legu kynferðisbroti sögðu brotamennina hafa verið tvo eða fleiri 
seinast þegar atvikið átti sér stað á móti tæplega átta prósentum 
þeirra sem urðu fyrir særandi framkomu. 

Í heildina sagðist rúmur þriðjungur (38%) ekki hafa þekkt brota-
manninn/-mennina en tæpur helmingur (46%) þekkti einn eða fleiri 
með nafni. Þeir sem urðu fyrir særandi framkomu sögðust síður 
þekkja brotamanninn/-mennina (44%) en þeir sem urðu fyrir alvar-
legu kynferðisbroti (34%) (mynd 6). Mun fleiri þeirra sem urðu fyrir 
alvarlegu kynferðisbroti sögðust hins vegar hafa þekkt að minnsta 
kosti einn brotamanna í sjón (23,4%) en þeir sem urðu fyrir særandi 
framkomu (9,6%).

Í flestum tilfellum var gerandi vinnufélagi (18%), náinn vinur 
(14%), ættingi (5%) eða núverandi eða fyrrverandi maki eða sam-
býlismaður. Þegar gerendur eru skoðaðir eftir því hvort um var 
að ræða alvarlegt kynferðisbrot eða særandi framkomu (mynd 7) 
kemur í ljós að í tæplega 13 prósent tilvika þar sem um alvarlegt 
kynferðisbrot var að ræða var brotamaður náinn vinur og í tæplega 
10 prósent tilvika var það vinnufélagi. Þegar litið er til atvika þar sem 
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um særandi framkomu var að ræða var gerandi vinnufélagi í tæp-
lega 27 prósent tilvika og náinn vinur í rúmlega 17 prósent tilvika. 
Í langflestum tilfellum (96%) notaði gerandinn ekki vopn af neinu 
tagi, svo sem hníf, byssu eða eitthvað annað við brot sitt. Ef vopn 
var notað voru hnífur (20%) og barefli (20%) nefnd í fimmtungi til-
vika hvort vopn en oftast (60%) var eitthvað annað nefnt sem vopn.

Mynd 5. Hversu margir tóku þátt í kynferðisbrotinu? Greint eftir því hvort um 
var að ræða alvarlegt kynferðisbrot eða særandi framkomu.

Mynd 6. Þekktir þú brotamanninn/-mennina með nafni eða í sjón þegar af-
brotið átti sér stað? Greint eftir því hvort um var að ræða alvarlegt kynferðis-
brot eða særandi framkomu.
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Mynd 7. Hver voru tengsl þín við þann sem áreitti þig/réðst á þig? Greint eftir 
því hvort um var að ræða alvarlegt kynferðisbrot eða særandi framkomu.

Mynd 8. Þegar tekið er tillit til allra þátta hversu alvarlegt var þá atvikið gagn-
vart þér? Greint eftir því hvort um var að ræða alvarlegt kynferðisbrot eða 
særandi framkomu.

Tæpur fjórðungur sagðist líta kynferðisbrotið alvarlegum augum 
og yfir 40 prósent sem nokkuð alvarlegt (mynd 8). Þó má sjá að mikill 
munur er eftir því hvort um var að ræða alvarlegt kynferðisbrot eða 
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særandi framkomu. Þannig sagði rúmlega 41 prósent þeirra sem 
urðu fyrir alvarlegu kynferðisbroti að þeir litu atvikið mjög alvar-
legum augum en tæplega 10 prósent þeirra sem urðu fyrir særandi 
framkomu sögðu hið sama. Sama niðurstaða kemur í ljós þegar hlut-
fall þeirra sem sögðust líta á atvikið sem afbrot er skoðað. Þannig 
sögðu 47 prósent þeirra sem höfðu orðið fyrir kynferðisbroti að þeir 
litu á atvikið sem afbrot. Af þeim sem höfðu orðið fyrir alvarlegu 
kynferðisbroti sögðu rúmlega 74 prósent að þeir litu svo á að um 
afbrot væri að ræða en eingöngu 22 prósent þeirra sem höfðu orðið 
fyrir særandi framkomu. 

Þegar litið er til dreifingar allra kynferðisbrota eftir landsvæðum 
(mynd 9) má sjá að hlutfallslega flestir þeirra sem höfðu orðið fyrir 
kynferðisbroti á síðastliðnum fimm árum voru búsettir í nágrenni 
Reykjavíkur (7%) en þar af höfðu tæplega þrjú prósent orðið fyrir 
kynferðisbroti árið 2004. Þá sögðust tæplega sex prósent íbúa Reykja-
víkur hafa orðið fyrir kynferðisbroti á síðustu fimm árum og þar af 
tæplega tvö prósent árið 2004. 

Mynd 9. Hefur þú orðið fyrir kynferðisbroti á síðustu fimm árum og þar af árið 
2004? Greint eftir búsetu.

Mun fleiri konur (9,1%) en karlar (1,4%) sögðust hafa orðið 
fyrir kynferðisbroti (mynd 10). Ekki var mikill munur á eðli brotsins,  
en um 42 prósent karla sem höfðu orðið fyrir kynferðisbroti sögðu 
að um alvarlegt kynferðisbrot hefði verið að ræða og 48 prósent 
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kvenna. Hlutfallslega fleiri karlar (8%) en konur (6%) tilkynntu
brotið til lögreglu og þá frekar þeir sem lýstu því sem alvarlegu kyn-
ferðisbroti.

Mynd 10. Hlutfall þeirra sem höfðu orðið fyrir kynferðisbroti og þar af hlutfall 
þeirra sem tilkynntu brotið til lögreglu. Greint eftir kyni. 

Mynd 11. Hlutfall þeirra sem urðu fyrir kynferðisbroti á síðustu fimm árum. 
Greint eftir aldri. 

Af þeim sem höfðu orðið fyrir kynferðisbroti á síðustu fimm árum 
voru hlutfallslega flestir á aldrinum 16 til 25 ára en eins og sjá má á 
mynd 11 fækkar þeim sem hafa orðið fyrir kynferðisbroti á síðustu 
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fimm árum í eldri aldurshópunum. Sama mynstur kemur fram þegar 
aldursdreifing er skoðuð hjá þeim sem urðu fyrir alvarlegu kynferðis-
broti annars vegar og særandi framkomu hins vegar. 

Konur litu frekar en karlar atvikið alvarlegum augum (mynd 12). 
Þannig sögðu tæplega 26 prósent kvenna og 17 prósent karla atvik-
ið hafa verið mjög alvarlegt en um helmingur karla og 33 prósent 
kvenna sögðu það ekki mjög alvarlegt. Þegar litið er til búsetu má sjá 
að íbúar á Norðurlandi og Austurlandi sögðu frekar en aðrir að atvikið
hefði ekki verið mjög alvarlegt en hins vegar sögðu íbúar á Vesturlandi
og Vestfjörðum fremur en aðrir atvikið hafa verið mjög alvarlegt.

Mynd 12. Þegar tekið er tillit til allra þátta hversu alvarlegt var þá atvikið gagn-
vart þér? Greint annars vegar eftir kyni og hins vegar eftir búsetu. 

Ofbeldi eða hótun
Í heildina sögðu 16 prósent svarenda að þeir hefðu orðið fyrir of-
beldisbroti eða þeim hefði verið hótað ofbeldi á síðustu fimm árum 
og þar af tæplega sjö prósent árið 2004. Af þeim 16 prósentum 
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sem höfðu orðið fyrir ofbeldi eða hótun sögðu 45 prósent það vera 
ofbeldi en 55 prósent sögðu að þeim hefði verið hótað. Í heildina 
sagði rúmlega 61 prósent það aðeins hafa átt sér stað einu sinni árið 
2004, tæplega 19 prósent sögðu það hafa gerst tvisvar sinnum og um 
20 prósent þrisvar sinnum eða oftar. Ekki er munur á því hversu oft 
atvik átti sér stað eftir því hvort um hótun eða ofbeldi var að ræða 
(mynd 13). 

Mynd 13. Hversu oft varðst þú fyrir ofbeldi eða hótun árið 2004? 

Í heildina sögðu tæplega 18 prósent atvikið hafa átt sér stað á 
eigin heimili og 15 prósent í vinnunni. Þá sögðu tæplega 45 prósent 
atvikið hafa átt sér stað annars staðar í borginni/bænum. Ekki var 
munur á vettvangi brots eftir því hvort um var að ræða ógnun eða 
ofbeldi (mynd 14).
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Mynd 14. Hvar átti ofbeldið eða hótunin sér seinast stað? Greint eftir því hvort 
um var að ræða hótun eða ofbeldi.

Mynd 15. Hversu margir tóku þátt í brotinu seinast þegar það átti sér stað? 
Greint eftir því hvort um var að ræða hótun eða ofbeldi.

Í flestum tilvikum var um einn árásarmann að ræða (mynd 15), 
í rúmlega 70 prósent tilvika þegar um hótun var að ræða og í 64 
prósent tilvika þegar ofbeldi var beitt. Þá voru árásarmenn tveir í 
tæplega 17 prósent tilvika þegar um hótun var að ræða og í tæplega 
16 prósent tilvika þegar ofbeldi var beitt. Athygli vekur að í tæplega 
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12 prósent tilvika voru árásarmenn fleiri en þrír þegar ofbeldi var 
beitt.

Af þeim sem hafði verið hótað sögðu 43 prósent að þeir þekktu 
ekki brotamanninn, tæplega níu prósent sögðust hafa þekkt að 
minnsta kosti einn í sjón og 47 prósent að minnsta kosti einn með 
nafni. Af þeim sem sögðust hafa verið beittir valdi sögðu tæplega 
40 prósent að þeir þekktu ekki brotamanninn, 16 prósent sögðust 
þekkja að minnsta kosti einn í sjón og tæplega 44 prósent að minnsta 
kosti einn með nafni (mynd 16).

Mynd 16. Þekktir þú brotamanninn/-mennina með nafni eða í sjón þegar af-
brotið átti sér stað? Greint eftir því hvort um var að ræða hótun eða ofbeldi.
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Mynd 17. Hver voru tengsl þín við brotamanninn/-mennina á þeim tíma er of-
beldið eða hótunin átti sér stað? 

Flestir þeirra sem sögðu að sér hefði verið hótað eða að þeir hefðu 
verið beittir ofbeldi sögðu brotamanninn vera náinn vin (mynd 17). 
Þá sögðu um sjö prósent að fyrrverandi maki eða sambýlismaður/
-kona hefði hótað þeim eða beitt þá ofbeldi og svipað hlutfall 
nefndi ættingja sem geranda. Þá sögðu tæplega 16 prósent að brota-
maðurinn/-mennirnir hefði borið vopn, þar af í tæplega helmingi til-
vika einhvern hlut sem notaður var sem vopn. Rúmlega þriðjungur 
sagðist hafa hlotið áverka þegar atvikið átti sér stað og þar af þurfti 
tæplega helmingur (46%) að leita sér læknishjálpar.

Í heildina litu tæplega 62 prósent þátttakenda á atvikið sem af-
brot, rúmlega 52 prósent þeirra sem var ógnað og 73 prósent þeirra 
sem voru beittir ofbeldi. Að sama skapi litu þeir sem sögðu að sér 
hefði verið ógnað síður atvikið mjög alvarlegum augum (14%) en 
þeir sem höfðu verið beittir ofbeldi (37%) (mynd 18).
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Mynd 18. Þegar tekið er tillit til allra þátta hversu alvarlegt var þá ofbeldis-
brotið eða hótunin gagnvart þér? 

Þegar reynsla af ofbeldisbrotum eða hótun er skoðuð eftir bú-
setu má sjá að 17 prósent íbúa í Reykjavík sögðust hafa orðið fyrir 
slíku einu sinni eða oftar á síðustu fimm árum og þar af rúmlega sjö 
prósent árið 2004. Svipað hlutfall íbúa á Vesturlandi og Vestfjörðum 
sögðu slíkt hið sama (mynd 19).



40

Mynd 19. Hefur einhver ráðist á þig eða hótað þér á síðastliðnum fimm árum 
og þar af árið 2004? Greint eftir búsetu. 

Mun fleiri karlar en konur sögðust hafa orðið fyrir ofbeldi eða alvar-
legri hótun, eða um 21 prósent karla og 12 prósent kvenna (mynd 
20). Karlar sögðust jafnframt frekar en konur hafa tilkynnt brotið 
til lögreglu en á hinn bóginn voru konur almennt ánægðari með 
það hvernig lögreglan leysti úr málum þeirra en þeir karlmenn sem 
tilkynntu brotið.

Mynd 20. Hefur þú orðið fyrir ofbeldisbroti eða hótun á síðustu fimm árum? Var 
brotið tilkynnt til lögreglu? Hlutfall þeirra sem voru ánægðir með það hvernig 
lögregla leysti úr málinu. Greint eftir kyni. 
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Mynd 21. Hlutfall þeirra sem hafa orðið fyrir ofbeldisbroti. Greint eftir hversu 
alvarlegt brotið var og aldri þolanda. 

Líkt og með kynferðisbrot sögðust fleiri þátttakendur í yngsta 
aldurshópnum en aðrir hafa orðið fyrir ofbeldisbroti á síðustu fimm 
árum (mynd 21). Ekki var munur á aldursdreifingu eftir því hvort 
viðkomandi var ógnað eða hann beittur valdi.

Almennt litu þátttakendur ofbeldið eða hótunina nokkuð alvar-
legum augum (41%) en tæplega 24 prósent sögðu atvikið mjög 
alvarlegt og tæplega 35 prósent ekki mjög alvarlegt (mynd 22).

Í ljósi þess að hlutfallslega færri konur en karlar tilkynntu of-
beldisbrot til lögreglu kemur á óvart að mun fleiri konur litu brotið 
alvarlegum augum (34%) en karlar (18%) (mynd 22). Hins vegar er 
ekki mikill munur á viðhorfi til þess hversu alvarlegt þolendur töldu 
ofbeldisbrotið eða hótunina eftir búsetu en um fjórðungur svarenda 
á öllum svæðunum sögðu brotið hafa verið mjög alvarlegt.
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Mynd 22. Þegar tekið er tillit til allra þátta hversu alvarlegt var þá atvikið gagn-
vart þér? Greint eftir kyni og búsetu.

Rán
Eins og fram hefur komið sögðust um tvö prósent þátttakenda hafa 
orðið fyrir því að hlut væri stolið frá þeim með hótun eða beitingu 
ofbeldis á síðustu fimm árum, þar af sagði tæplega eitt prósent svar-
enda það hafa átt sér stað árið 2004. Flestir (77%) sögðu að þeir 
hefðu verið rændir einu sinni árið 2004 en tæplega átta prósent 
sögðu það hafa gerst þrisvar sinnum. 



43

Mynd 23. Vettvangur þeirra ránsbrota sem svarendur urðu seinast fyrir.

Mynd 23 sýnir hvar seinasta rán átti sér stað. Athygli vekur að 
tæplega 29 prósent sögðust hafa verið rænd erlendis. Þá sögðust 
tæplega 16 prósent hafa verið rænd í vinnunni og tæp 30 prósent á 
heimili sínu eða nálægt því. Í rúmlega 24 prósent tilvika sögðu þátt-
takendur að vopn hefði verið notað við ránið, oftast hnífur (89%) en 
einnig barefli (11%). 

Hlutfallslega flestir þeirra sem búsettir voru í Reykjavík höfðu 
verið rændir, eða tæplega þrjú prósent, en fæstir þeirra sem bjuggu 
á Suðurlandi, eða eitt prósent (mynd 24). Þegar litið er til ársins 2004 
voru það hins vegar hlutfallslega flestir íbúar á Vesturlandi og Vest-
fjörðum sem höfðu orðið fyrir ráni, eða rúmlega eitt prósent. Eins 
og fram kemur á mynd 25 urðu ívið fleiri karlar en konur fyrir ráni, 
eða tæplega þrjú prósent karla á móti tæplega tveimur prósentum 
kvenna. Hlutfallslega fleiri konur tilkynntu hins vegar ránið til lög-
reglu, eða tæplega 47 prósent kvenna á móti 39 prósentum karla. 
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Mynd 24. Hefur einhverju verið stolið frá þér eða reynt að stela frá þér með því 
að beita valdi eða hótunum á síðustu fimm árum og þar af árið 2004? Greint 
eftir búsetu. 

Mynd 25. Hefur einhverju verið stolið frá þér eða reynt að stela frá þér með því 
að beita valdi eða hótunum? Var atvikið tilkynnt til lögreglu? Greint eftir kyni. 

Í flestum tilvikum litu þátttakendur ránið nokkuð alvarlegum 
augum (40%) en tæplega 32 prósent sögðu það mjög alvarlegt. 
Af þeim sem voru rændir erlendis sögðu 36 prósent atvikið mjög 
alvarlegt og níu prósent töldu það ekki mjög alvarlegt. Þegar litið 
er á viðhorf karla og kvenna til þess hve alvarlegum augum brotið 
var litið (mynd 26) vekur athygli að mun hærra hlutfall karla en 
kvenna leit ránið alvarlegum augum. Þannig sögðu rúmlega 13 
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prósent kvenna að atvikið hefði verið mjög alvarlegt en tæplega 44 
prósent karla sögðu hið sama. Einnig er mikill munur eftir búsetu en 
íbúar á Vesturlandi og Vestfjörðum töldu öðrum þolendum fremur 
atvikið mjög alvarlegt.

Mynd 26. Þegar tekið er tillit til allra þátta hversu alvarlegt var þá ránið gagn-
vart þér? Greint eftir kyni og búsetu.

Innbrot á heimili
Rúmlega fjögur prósent svarenda sagði að brotist hefði verið inn 
á heimili þeirra á síðustu fimm árum, þar af sögðu tæplega tvö 
prósent það hafa átt sér stað árið 2004. Af þeim sögðu 17 prósent að 
brotist hefði verið inn tvisvar sinnum en hjá langflestum (83%) var 
um eitt tilvik að ræða. Hér er ekki átt við þjófnað úr sumarbústað, 
bílskúr, geymsluskúr eða skýli. Einnig eru misheppnaðar tilraunir 
undanskildar. 

Þegar innbrot eru skoðuð eftir búsetu má sjá að rúmlega fimm 
prósent íbúa í Reykjavík höfðu orðið fyrir innbroti á síðastliðnum 
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fimm árum og þar af rúmlega tvö prósent árið 2004 (mynd 27). Þá 
höfðu rúmlega fjögur prósent íbúa í nágrenni Reykjavíkur og á 
Vesturlandi og Vestfjörðum orðið fyrir innbroti á síðustu fimm árum, 
rúmlega þrjú prósent á Norðurlandi og Austurlandi en eingöngu 
tæplega tvö prósent á Suðurlandi. 

Mynd 27. Hefur einhver komist inn á heimili þitt eða dvalarstað þinn án 
samþykkis og stolið einhverju eða reynt að stela einhverju? Greint eftir búsetu.

Athygli vekur að í tæplega helmingi tilfella (46%) var einhver 
heima þegar innbrotið átti sér stað og í rúmlega þriðjungi tilfella 
(35%) varð einhver heimilismanna var við innbrotsþjófana. Þegar 
þetta er skoðað eftir búsetu (mynd 28) má sjá að rúmlega 71 prósent 
þeirra sem orðið höfðu fyrir innbroti á Vesturlandi eða Vestfjörðum 
sagði að einhver hefði verið heima þegar innbrotið átti sér stað og í 
tæplega 43 prósent tilvika varð einhver var við innbrotsþjófinn eða 
-þjófana.



47

Mynd 28. Var einhver heima þegar brotist var inn? Varð einhver á heimilinu var 
við innbrotsþjófana? Greint eftir búsetu.

Í tæplega fjórðungi (24%) tilfella var engu stolið. Athygli vekur að 
það að einhver væri heima eða yrði var við innbrotsþjófana kom ekki 
í veg fyrir að hlutum væri stolið. 

Eins og áður hefur komið fram tilkynntu flestir (73%) innbrotið 
til lögreglu. Af þeim sem ekki tilkynntu innbrotið sagði tæpur 
fjórðungur (23,8%) að þeir hefðu sjálfir leyst málið og tæpur fimmt-
ungur (19%) taldi að missirinn hefði ekki verið neinn (mynd 29). 

Að meðaltali sögðu þeir sem orðið höfðu fyrir innbroti að verð-
mæti hluta sem voru teknir eða skemmdir í innbrotinu hefði verið 
um 19.000 isk.
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Mynd 29. Ástæður þess að innbrot var ekki tilkynnt til lögreglu þegar það átti 
sér seinast stað.

Nokkuð breytilegt var hversu alvarlegum augum þátttakendur 
litu innbrotið. Þannig sögðust rúmlega 35 prósent þátttakenda líta 
það mjög alvarlegum augum, 34 prósent nokkuð alvarlegum augum 
og 30 prósent sögðu atvikið ekki hafa verið mjög alvarlegt. Athygli 
vekur að svarendur mátu atvikið ekki alvarlegra ef einhver var heima 
þegar brotist var inn eða ef einhver varð var við þjófinn. 

Viðhorf karla og kvenna til alvarleika innbrotsins var var einnig
mjög svipað. Þannig sögðu um 52 prósent kvenna og 61 prósent 
karla að þau litu atvikið ekki mjög alvarlegum augum en um átta 
prósent sögðust líta það mjög alvarlegum augum (mynd 30). Hins 
vegar var nokkur munur á viðhorfi til þess hversu alvarlegt þolendur 
töldu innbrotið eftir landsvæðum. Þannig sögðu hlutfallslega flestir 
á Norður- og Austurlandi að þeir litu atvikið ekki mjög alvarlegum 
augum (67%) en hins vegar töldu hlutfallslega margir íbúar á Suður-
landi atvikið mjög alvarlegt (60%).
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Mynd 30. Þegar tekið er tillit til allra þátta hversu alvarlegt var þá innbrotið 
gagnvart þér eða þeim á heimilinu sem lenti í því? Greint eftir kyni og búsetu. 

Þjófnaður á ökutæki
Eins og fram hefur komið var ökutæki stolið frá rétt rúmlega 
þremur prósentum svarenda eða fjölskyldu þeirra á sl. fimm árum, 
þar af tæplega einu prósenti árið 2004. Enginn sagðist hafa lent í 
því oftar en einu sinni. Á mynd 31 kemur fram hvaðan ökutækinu 
var stolið. Fram kemur að í meira en tveimur af hverjum þremur til-
fellum var ökutæki stolið við eða nálægt heimili viðkomandi. Rúm-
lega 78 prósent þeirra sem sögðu að ökutæki hefði verið stolið frá 
þeim endurheimtu ökutækið. 
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Mynd 31. Vettvangur þeirra bílþjófnaða sem svarendur eða einhver í fjölskyldu 
þeirra urðu seinast fyrir.

Þegar bílþjófnaður er skoðaður eftir landshlutum (mynd 32) má 
sjá að rúmlega fimm prósent íbúa á Suðurlandi höfðu orðið fyrir bíl-
þjófnaði á síðustu fimm árum og þar af tæplega tvö prósent á síðasta 
ári. Þá sögðu um og yfir þrjú prósent íbúa í Reykjavík og nágrenni að 
ökutæki hefði verið stolið frá þeim eða einhverjum á heimili þeirra 
á síðustu fimm árum og um tvö prósent íbúa á Vesturlandi, Vest-
fjörðum, Norðurlandi og Austurlandi sögðu slíkt hið sama. 
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Mynd 32. Hefur ökutæki verið stolið frá þér eða einhverjum á heimili þínu á 
síðastliðnum fimm árum? Greint eftir búsetu. 

Karlar og konur töldu í álíka mæli bílþjófnaðinn mjög 
alvarlegan (mynd 33) en hins vegar sögðu konur mun oftar en 
karlar að hann væri ekki mjög alvarlegur. Jafnframt töldu hlutfalls-
lega flestir íbúar í Reykjavík atvikið mjög alvarlegt en hlutfallslega 
flestir íbúar á Norðurlandi og Austurlandi litu atvikið ekki mjög alvar-
legum augum. 
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Mynd 33. Þegar tekið er tillit til allra þátta hversu alvarlegur var þá bílþjófn-
aðurinn gagnvart þér eða þeim á heimilinu sem varð fyrir honum? Greint eftir 
kyni og búsetu. 

Þjófnaður úr ökutæki
Tæplega 16 prósent svarenda sögðu að þeir eða einhver á heim-
ili þeirra hefði orðið fyrir því að stolið væri úr ökutæki þeirra á 
síðustu fimm árum, þar af tæplega fjögur prósent árið 2004. Lang-
flestir þeirra sem lentu í að stolið væri úr ökutæki þeirra árið 2004 
urðu einungis fyrir því einu sinni (87,5%). Í yfir 60 prósent tilfella átti 
þjófnaðurinn sér stað við heimili eða nálægt dvalarstað viðkomandi 
(mynd 34). Hjá rúmlega einu prósenti átti þjófnaðurinn sér stað er-
lendis. Athyglisvert er að eingöngu rúm 10 prósent töldu þjófnaðinn 
mjög alvarlegan og tæplega 29 prósent að hann væri nokkuð alvar-
legur. Rúmlega 60 prósent álitu þjófnaðinn úr ökutækinu ekki mjög 
alvarlegan.
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Mynd 34. Vettvangur þjófnaða úr ökutæki sem svarendur eða einhver í fjöl-
skyldu þeirra varð seinast fyrir.

Um 20 prósent íbúa í Reykjavík höfðu orðið fyrir því að stolið væri 
úr ökutæki þeirra á síðustu fimm árum, þar af tæplega fimm prósent 
árið 2004 (mynd 35). Hlutfallslega fæstir þjófnaðir úr ökutækjum 
áttu sér stað meðal íbúa Norðurlands og Austurlands (8%).

Rúmlega 11 prósent kvenna og níu prósent karla sögðust líta 
þjófnaðinn úr ökutækinu alvarlegum augum en rúmlega 61 prósent 
sagðist hins vegar ekki líta atvikið mjög alvarlegum augum (mynd 
36). Þá töldu íbúar í Reykjavík og á Suðurlandi atvikið mjög alvarlegt 
en íbúar á Norðurlandi og Austurlandi sögðu hins vegar frekar að 
þeir teldu það ekki mjög alvarlegt. 
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Mynd 35. Hefur þú eða einhver í fjölskyldu þinni orðið fyrir því að einhverju 
væri stolið úr ökutæki? Greint eftir búsetu.

Mynd 36. Þegar tekið er tillit til allra þátta hversu alvarlegur var þá þjófnaðurinn 
úr bílnum? Greint eftir kyni og búsetu.
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Þjófnaður
Rúmlega 20 prósent þátttakenda höfðu orðið fyrir því að persónu-
legum munum væri stolið frá þeim á síðustu fimm árum, þar af sjö 
prósent árið 2004. Eins og fram kemur á mynd 37 átti þjófnaðurinn 
sér stað í flestum tilvikum einhvers staðar í borginni eða bænum 
(37%) eða erlendis (30%). Þá sögðu 16 prósent að stolið hefði verið 
frá þeim í vinnunni og tæplega 10 prósent hafði orðið fyrir slíkum 
þjófnaði heima hjá sér. 

Mynd 37. Vettvangur þjófnaða sem svarendur urðu seinast fyrir. 
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Mynd 38. Hlutfallsleg dreifing þjófnaðarbrota á síðustu fimm árum og þar af 
árið 2004. Greint eftir búsetu.

Rúmlega fjórðungur íbúa Reykjavíkur sögðu að stolið hefði verið 
frá þeim á síðastliðnum fimm árum en um 12 prósent íbúa Vestur-
lands og Vestfjarða sögðu hið sama. 

Fæstir litu atvikið alvarlegum augum en um 10 prósent þátt-
takenda sögðu það mjög alvarlegt og 61 prósent ekki mjög alvar-
legt. Eins og fram kemur á mynd 39 litu konur frekar en karlar 
atvikið mjög alvarlegum augum eða tæplega 18 prósent kvenna á 
móti 10 prósent karla. Íbúar í Reykjavík og í nágrenni voru líklegri en 
aðrir til að líta atvikið alvarlegum augum.
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Mynd 39. Þegar tekið er tillit til allra þátta hversu alvarlegur var þá þjófnaðurinn 
gagnvart þér? Greint eftir kyni og búsetu.

Þjófnaður á reiðhjólum
Í heildina sögðu 22 prósent svarenda að reiðhjóli hefði verið stolið 
frá þeim eða einhverjum á heimili þeirra á síðustu fimm árum. Þar 
af sögðust tæplega fimm prósent hafa orðið fyrir reiðhjólaþjófnaði 
árið 2004. Hjá yfirgnæfandi meirihluta (88,6%) þeirra sem lentu í 
því að reiðhjóli var stolið á árinu 2004 átti atburðurinn sér einu sinni 
stað. Hjá langflestum (55%) var reiðhjólinu stolið á eigin heimili eða 
nálægt því (28%) (mynd 40). 
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Mynd 40. Vettvangur þeirra reiðhjólaþjófnaða sem svarendur eða einhver í fjöl-
skyldu þeirra urðu seinast fyrir. 

Um 24 prósent íbúa í Reykjavík, 22 prósent íbúa á Suðurlandi, 
21 prósent íbúa í nágrenni Reykjavíkur á Norðurlandi og Austur-
landi og 15 prósent á Vesturlandi og Vestfjörðum höfðu orðið fyrir 
reiðhjólaþjófnaði á síðustu fimm árum (mynd 41). Þar af höfðu tæp-
lega átta prósent íbúa í Reykjavík orðið fyrir reiðhjólaþjófnaði árið 
2004 en fjögur til fimm prósent íbúa á öðrum landsvæðum.

Mynd 41. Hefur reiðhjóli verið stolið frá þér eða einhverjum á þínu heimili á 
síðastliðnum fimm árum og þar af árið 2004? Greint eftir búsetu.
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Athyglisvert er að fæstir töldu reiðhjólaþjófnaðinn alvarlegan. 
Þannig sögðu 56 prósent hann ekki mjög alvarlegan en eingöngu 
rúmlega átta prósent að hann hefði verið mjög alvarlegur. Ekki er 
ólíklegt að þetta megi að einhverju leyti skýra með því að mörg 
reiðhjólanna hafi verið úr sér gengin og/eða að eigendur hafi ekki 
gengið tryggilega frá þeim. Eins og fram kemur á mynd 42 var viðhorf 
karla og kvenna til alvarleika reiðhjólaþjófnaðarins mjög svipað og 
það sama á við þegar litið er til búsetu.

Mynd 42. Þegar tekið er tillit til allra þátta hversu alvarlegur var þá reiðhjóla-
þjófnaðurinn gagnvart þér eða þeim á heimilinu sem varð fyrir honum? Greint 
eftir kyni og búsetu.
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4. Ótti við afbrot 

Til að skoða ótta við afbrot voru þátttakendur meðal annars spurðir 
að því hversu örugga þeir teldu sig vera er þeir væru einir á gangi að 
kvöldi til í eigin hverfi, í miðborg Reykjavíkur á virkum dögum og í 
miðborg Reykjavíkur um helgar. Eins og fram kemur á mynd 43 töldu 
flestir sig mjög eða frekar örugga eina á gangi að kvöldi til í eigin 
hverfi, eða um 94 prósent þátttakenda. Að sama skapi sagði tæplega 
helmingur þátttakenda að þeir væru mjög eða frekar öruggir einir 
á gangi í miðborg Reykjavíkur að kvöldi til á virkum degi og um 36 
prósent þátttakenda sögðu slíkt hið sama eiga við um helgar. 

Mynd 43. Hversu örugg(ur) finnst þér þú vera þegar þú gengur ein(n) í hverfinu 
þínu eða í miðborg Reykjavíkur þegar myrkur er skollið á?

Athyglisvert er að skoða hvað einkennir þá sem segjast mjög eða 
frekar óöruggir. Eins og fram kemur á mynd 44 segjast konur mun 
frekar en karlar vera mjög eða frekar óöruggar þegar þær eru einar 
á gangi að kvöldi til í eigin hverfi og í miðborg Reykjavíkur, bæði á 
virkum dögum og um helgar. Þannig sögðust rúmlega tvö prósent 
karla og rúmlega níu prósent kvenna mjög eða frekar óörugg ein á 
gangi að næturlagi í eigin hverfi, 72 prósent kvenna og 28 prósent 
karla sögðu hið sama eiga við um miðborgina að næturlagi á virkum 
dögum og 81 prósent kvenna og 44 prósent karla sögðu hið sama 
um ótta við miðborgina að næturlagi um helgar.
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Mynd 44. Hlutfall þeirra sem segjast mjög eða frekar óöruggir einir á gangi að 
kvöldi í hverfinu sínu, í miðborg Reykjavíkur á virkum dögum og um helgar. 
Greint eftir kyni.

Einnig er marktækur munur eftir aldri meðal þeirra sem segjast 
vera mjög eða frekar óöruggir þegar þeir eru einir á gangi í miðborg 
Reykjavíkur á virkum dögum og um helgar (mynd 45) en ekki er 
munur á ótta þátttakenda eftir aldri við að vera einir á gangi eftir 
myrkur í eigin hverfi. Athygli vekur að einnig er munur á hlutfalli 
þátttakenda sem segjast mjög eða frekar óöruggir einir á gangi eftir 
tekjum (mynd 46). 
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Mynd 45. Hlutfall þeirra sem segjast mjög eða frekar óöruggir einir á gangi að 
kvöldi í hverfinu sínu, í miðborg Reykjavíkur á virkum dögum og um helgar. 
Greint eftir aldri.

Mynd 46. Hlutfall þeirra sem segjast mjög eða frekar óöruggir einir á gangi að 
kvöldi í hverfinu sínu, í miðborg Reykjavíkur á virkum dögum og um helgar. 
Greint eftir tekjum heimilisins.

Þá kemur fram að íbúar á landsbyggðinni segjast frekar en íbúar 
höfuðborgarsvæðisins vera mjög eða frekar óöruggir þegar þeir eru 
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einir á gangi í miðborg Reykjavíkur á virkum dögum og um helgar 
eftir að myrkur er skollið á eða eftir miðnætti (mynd 47). Hins vegar 
segjast íbúar höfuðborgarsvæðisins frekar en íbúar á landsbyggðinni 
vera mjög eða frekar óöruggir þegar þeir eru einir á gangi í eigin 
hverfi að kvöldi til eftir að myrkur er skollið á. 

Mynd 47. Hlutfall þeirra sem segjast mjög eða frekar óöruggir einir á gangi að 
kvöldi í hverfinu sínu og í miðborg Reykjavíkur á virkum dögum og um helgar. 
Greint eftir búsetu.

Ótti við innbrot
Annar mælikvarði á ótta við afbrot er mat á líkum á því að verða 
fyrir afbroti og varnir gegn afbrotum. Í þessari rannsókn voru þátt-
takendur spurðir um mat sitt á líkum á að verða fyrir innbroti á 
næstu 12 mánuðum og hvort og þá hvernig öryggisbúnað þau væru 
með til að verja heimili sitt. Eins og sjá má á mynd 48 töldu þátt-
takendur það almennt mjög eða frekar ólíklegt að þeir yrðu fyrir 
innbroti á þessu tímabili, eða 89 prósent. Þar er þó munur eftir fyrri 
reynslu af innbrotum og töldu þeir sem orðið höfðu fyrir innbroti á 
síðustu fimm árum frekar en þeir sem ekki höfðu orðið fyrir innbroti 
á þessu tímabili mjög eða frekar líklegt að þeir yrðu fyrir innbroti á 
næstu 12 mánuðum.
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Mynd 48. Hverjar telur þú að séu líkurnar á því að á næstu tólf mánuðum reyni 
einhver að brjótast inn á heimili þitt? Greint eftir reynslu af innbrotum á síðustu 
fimm árum.

Konur telja frekar en karlar mjög eða frekar líklegt að brotist 
verði inn til þeirra á næstu 12 mánuðum (mynd 49) og íbúar höfuð-
borgarsvæðisins frekar en íbúar á landsbyggðinni. Ekki er munur 
á mati á líkum á innbroti eftir tekjum eða aldri að frátöldum svar-
endum á aldrinum 46 til 55 ára sem telja frekar en svarendur í öðrum 
aldurshópum að brotist verði inn til þeirra á næstu 12 mánuðum. 
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Mynd 49. Hverjar telur þú að séu líkurnar á því að á næstu tólf mánuðum 
reyni einhver að brjótast inn á heimili þitt? Greint eftir kyni, aldri, búsetu og 
tekjum.
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Þær aðgerðir sem almenningur grípur til í þeim tilgangi að 
verjast afbrotum geta einnig gefið vísbendingar um ótta við afbrot. 
Í rannsókninni var spurt út í þann öryggisbúnað sem svarendur hafa 
komið sér upp. Eins og sjá má á töflu 4 sögðust um níu prósent svar-
enda hafa komið sér upp þjófavörn, rúmlega 11 prósent sögðust 
hafa sérstaka hurðarlása og þrjú prósent sérstaka glugga eða 
hurðargrindur. Þá sögðust tæplega sjö prósent vera með varðhund 
og í kringum þrjú prósent með hátt grindverk eða umsjónarmann eða 
öryggisvörð. Eingöngu rúmlega þrjú prósent svarenda sögðust taka 
þátt í formlegri nágrannavörsluáætlun en um 43 prósent sögðust 
hins vegar taka þátt í óformlegri nágrannavörslu. 

Tafla 4. Fjöldi og hlutfall þeirra sem sögðust hafa keypt öryggisbúnað eða 
gripið til annarra aðgerða til að verja heimili sitt gegn innbrotum.

Fjöldi Hlutfall í %*

Þjófavörn 172 9,0

Sérstakir hurðarlásar 218 11,4

Sérstakir gluggar, hurðargrind 65 3,4

Varðhundur 126 6,6

Hátt grindverk 54 2,8

Umsjónarmaður eða öryggisvörður 65 3,4

Formleg nágrannavörsluáætlun 67 3,5

Óformleg nágrannavarsla 821 43,0

*Velja mátti fleiri en einn möguleika og því er ekki hægt að leggja saman hlutfall.

Athygli vekur að þegar mat á líkum á að verða fyrir innbroti á 
næstu 12 mánuðum er skoðað og það hvort heimilið er með öryggis-
búnað eða ekki kemur í ljós að þar er munur á (mynd 50). Heldur fleiri 
þeirra sem voru með öryggisbúnað töldu líklegra að þeir yrðu fyrir 
innbroti en þeir sem ekki voru með búnað. Þannig sögðu tæplega 
16 prósent þeirra sem voru með öryggisbúnað það mjög eða frekar 
líklegt að brotist yrði inn á heimili þeirra á næstu 12 mánuðum, tæp-
lega 12 prósent þeirra sem tóku þátt í óformlegri nágrannagæslu 
sögðu slíkt hið sama og rúmlega níu prósent þeirra sem ekki voru 
með neinn öryggisbúnað.
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Mynd 50. Mat á líkum á því að verða fyrir innbroti á næstu 12 mánuðum. Greint 
eftir tegund öryggisbúnaðar.

Ekki virðast tengsl á milli þess að vera með öryggisbúnað og 
viðhorfa til þess hversu góður eða slæmur árangur er af starfi lög-
reglunnar í því hverfi sem svarandi býr í. Þannig kemur fram á mynd 
51 að þeir sem tekið hafa upp formlegan öryggisbúnað (þjófavörn, 
hurðar- eða gluggalása, varðhunda, grindverk og þess háttar) hafa 
svipað viðhorf til starfa lögreglu í hverfi sínu og þeir sem aðeins taka 
þátt í óformlegu nágrannaeftirliti eða hafa engan öryggisbúnað. 

Mynd 51. Viðhorf til starfa lögreglu. Greint eftir því hvort heimilið er með 
öryggisbúnað, tekur þátt í óformlegri nágrannagæslu eða gerir ekkert sérstakt 
til að verja heimili sitt.
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5. Tilkynningar til lögreglu 
og viðhorf til þjónustu hennar

Í heildina tilkynntu rúmlega 57 prósent þeirra sem sögðu að þeir eða 
einhver í fjölskyldu þeirra hefði orðið fyrir afbroti á síðustu fimm 
árum eitt eða fleiri brot til lögreglunnar. Eins og fram kemur á mynd 
52 er misjafnt eftir brotaflokkum hvort brot eru tilkynnt til lögreglu.
Þannig sögðust 94 prósent hafa tilkynnt þjófnað á ökutæki til lög-
reglu og það sama sögðu rúmlega 73 prósent þeirra sem brotist 
hafði verið inn hjá. Um 67 prósent þeirra sem höfðu orðið fyrir því að 
stolið væri úr ökutæki þeirra sögðust hafa tilkynnt atvikið, tæplega 
63 prósent þeirra sem sögðu að rafknúnu hjóli hefði verið stolið frá 
þeim og 54 prósent þeirra sem sögðu að reiðhjóli hefði verið stolið. 
Mun færri sögðust hafa tilkynnt ofbeldisbrot (29,6%), kynferðisbrot 
(5,8%) og rán (42,1%).

Mynd 52. Hlutfall þeirra sem tilkynntu brot til lögreglu af þeim sem urðu fyrir 
broti. Greint eftir tegund brots.
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Mynd 53. Hlutfall þeirra sem eru ánægðir með það hvernig lögregla tók á 
málinu. Greint eftir tegund brots.

Af þeim sem tilkynntu brot til lögreglu var nokkuð breytilegt 
hvort þeir væru ánægðir með úrlausn hennar (mynd 53). Þannig 
sögðu tæplega 77 prósent þeirra sem höfðu tilkynnt innbrot að þeir 
væru ánægðir með það hvernig lögregla leysti úr málinu. Eingöngu 
43 prósent þeirra sem tilkynntu kynferðisbrot sögðu slíkt hið sama. 

Þeir sem voru ósáttir við hvernig lögreglan tók á málinu voru í 
framhaldi spurðir um ástæður óánægjunnar (mynd 54). Nefna mátti 
fleiri en eina ástæðu. Flestir töldu að lögreglan hefði ekki gert nóg 
í málinu eða hefði ekki sýnt nægan áhuga á því. Eins og kom fram á 
mynd 53 var mest óánægja með afgreiðslu lögreglunnar í kynferðis-
brotamálum. Mest af þeirri óánægju virðist liggja í því að lögreglan 
hafi ekki gert nóg í málinu eða ekki sýnt því nægan áhuga. Samtals 
75 prósent þeirra sem voru óánægðir með þjónustu lögreglu nefndu 
þessar ástæður og 40 prósent þeirra sem höfðu verið rændir töldu 
að lögreglan hefði ekki gert nóg í málinu. Til viðbótar nefndi fjórð-
ungur þeirra sem voru óánægðir með þjónustu lögreglu vegna kyn-
ferðisbrota að lögreglan hefði ekki upplýst viðkomandi almennilega
um framgang málsins og fjórðungur að hún hefði ekki komið rétt 
fram eða verið ókurteis. Meirihluti þeirra sem var óánægður með 
lögreglu í málum er tengjast ránum nefndi að lögreglan hefði ekki 
endurheimt eignina (60%).
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Mynd 54. Ástæður sem nefndar voru fyrir óánægju með það hvernig lögregla 
tók á afbrotinu.

Hverjir tilkynna brot
Eins og fram hefur komið skiptir tegund brots máli þegar litið er til 
þess hvaða brot eru tilkynnt til lögreglu. Aðrir þættir geta einnig skipt 
máli í þessu sambandi. Hér er leitast við að skoða aðra áhrifaþætti 
með því að skoða tilkynningar á auðgunarbrotum annars vegar og 
ofbeldisbrotum hins vegar. Í heildina sögðu 58 prósent svarenda að 
það auðgunarbrot sem þeir eða einhver í fjölskyldu þeirra varð fyrir 
hefði verið tilkynnt til lögreglu en rúmlega 24 prósent þeirra sem 
urðu fyrir ofbeldisbroti (kynferðisbroti, ofbeldisbroti eða ráni) sögðu 
slíkt hið sama. 
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Eins og fram kemur á mynd 55 skiptir mat á alvarleika brots veru-
legu máli hvað varðar líkur á því að það sé tilkynnt til lögreglu. 
Þannig tilkynntu 48 prósent þeirra sem urðu fyrir auðgunarbroti og 
töldu það ekki mjög alvarlegt það til lögreglu. Meðal fórnarlamba 
ofbeldisbrota tilkynntu aðeins um 17 prósent þeirra sem litu brotið 
ekki alvarlegum augum atvikið til lögreglu. Hins vegar tilkynntu tæp-
lega 74 prósent fórnarlamba auðgunarbrota sem litu brotið alvar-
legum augum það til lögreglu og rúmlega 41 prósent fórnarlamba 
ofbeldisbrota sem litu það alvarlegum augum. Þá voru ofbeldisbrot 
þar sem vopn kom við sögu frekar tilkynnt og einnig þau tilvik þar 
sem gerendur voru fleiri en einn. 

Mynd 55. Hlutfall þeirra sem tilkynntu brot til lögreglu. Greint eftir tegund 
brots og mati á því hversu alvarlegt brotið var. 
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Mynd 56. Hlutfall þeirra sem tilkynntu brot til lögreglu eftir tegund brots og 
aldri.

Þá kemur fram á mynd 56 að yngstu svarendurnir tilkynntu 
auðgunarbrot síður til lögreglu en þeir eldri en hins vegar var ekki 
tölfræðilega marktækur munur á aldri og því að ofbeldisbrot væri 
tilkynnt. Ekki er munur eftir kyni, það er karlar og konur segjast 
tilkynna auðgunarbrot og ofbeldisbrot í svipuðum mæli, en eins og 
áður hefur komið fram er það þó breytilegt eftir brotaflokkum. 

Mynd 57. Hlutfall þeirra sem tilkynntu brot til lögreglu eftir tegund brots og 
kyni.
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Mynd 58. Hlutfall þeirra sem tilkynntu brot til lögreglu eftir tegund brots og 
reynslu af afbrotum.

Athygli vekur að þeir sem hafa orðið fyrir fimm auðgunarbrotum 
eða meira á síðustu fimm árum tilkynntu frekar brot til lögreglu en 
þeir sem höfðu aðeins orðið einu sinni fyrir broti (mynd 58). Ekki 
er munur á fjölda ofbeldisbrota og líkum á að brot sé tilkynnt til 
lögreglu.

Þegar þessir þættir eru skoðaðir saman kemur í ljós að mat á alvar-
leika brots skiptir verulegu máli um það hvort þeir tilkynna brot til 
lögreglu eða ekki. Líkurnar á því að þeir tilkynni um brotið virðast 
einnig aukast með aldri og reynslu af brotum (sjá töflu 5 í viðauka). 
Svipað mynstur kemur í ljós þegar ofbeldisbrot eru skoðuð. Þannig 
virðist mat á alvarleika ofbeldisbrots hafa áhrif á hvort það er til-
kynnt: því alvarlegri augum sem þolandi lítur brotið þeim mun frekar 
tilkynnir hann það til lögreglu (tafla 6 í viðauka). Ólíkt auðgunar-
brotum virðast persónulegri þættir eins og aldur, tekjur og fyrri 
reynsla af ofbeldisbrotum ekki hafa áhrif á líkur á því hvort þolandi 
tilkynnir ofbeldisbrot til lögreglu. Kyn þolanda skiptir hins vegar máli 
í þessu sambandi og tilkynna karlmenn frekar en konur ofbeldisbrot 
til lögreglu.
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Þjónusta lögreglu
Til að kanna almennt viðhorf til þjónustu lögreglunnar voru þátt-
takendur spurðir hversu góður eða slæmur árangur þeim fyndist 
vera af starfi lögreglunnar við að draga úr afbrotum í hverfinu 
þeirra. Yfirgnæfandi meirihluti taldi lögreglu vinna mjög (25%) eða 
frekar (65%) gott starf. Rúmlega 10 prósent fannst það frekar (8%) 
eða mjög (3%) slæmt (mynd 59). Eins og fram kemur á mynd 59 er 
viðhorf karla og kvenna til starfa lögreglu mjög svipað. Hins vegar 
virðast vera tengsl á milli aldurs og viðhorfa til starfsemi lögreglu en 
þeir sem eldri eru telja frekar vera góðan árangur af starfi lögreglu í 
hverfi sínu en þeir sem eru yngri (mynd 60). 

Mynd 59. Þegar á heildina er litið hversu góður árangur finnst þér vera af starfi 
lögreglunnar í hverfinu þínu við að stemma stigu við afbrotum? Greint eftir 
kyni.
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Mynd 60. Þegar á heildina er litið hversu góður árangur finnst þér vera af starfi 
lögreglunnar í hverfinu þínu við að stemma stigu við afbrotum? Greint eftir 
aldri.

Þá kemur fram að íbúar á landsbyggðinni segja frekar að þeir 
telji lögreglu í hverfinu þeirra sinna mjög góðu starfi við að stemma 
stigu við afbrotum en íbúar á höfuðborgarsvæðinu (mynd 61). Íbúar 
á höfuðborgarsvæðinu segja hins vegar frekar að lögregla í þeirra 
hverfi sinni frekar góðu starfi. Svipað mynstur kemur í ljós þegar 
viðhorf til þjónustu lögreglu er skoðað eftir tekjum (mynd 62). Þeir 
sem hafa 399 þúsund krónur eða minna í heimilistekjur á mánuði 
segja frekar að lögregla sinni mjög góðu starfi við að stemma stigu 
við afbrotum í hverfinu þeirra en þeir sem hafa hærri tekjur. Að sama 
skapi segja þeir sem hafa 400 þúsund krónur eða meira í heimilis-
tekjur á mánuði lögreglu sinna nokkuð góðu starfi í þeirra hverfi. 
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Mynd 61. Þegar á heildina er litið hversu góður árangur finnst þér vera af starfi 
lögreglunnar í hverfinu þínu við að stemma stigu við afbrotum? Greint eftir 
búsetu.

Mynd 62. Þegar á heildina er litið hversu góður árangur finnst þér vera af starfi 
lögreglunnar í hverfinu þínu við að stemma stigu við afbrotum? Greint eftir 
tekjum.
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Einnig telja þeir sem segja að þeir eða einhver á heimili þeirra 
hafi orðið þolandi brota á síðustu fimm árum frekar en aðrir að 
árangur af starfi lögreglunnar við að stemma stigu við afbrotum í 
hverfinu þeirra sé frekar eða mjög slæmur (mynd 63). Þannig sögðu 
tvö prósent þeirra sem ekki urðu fyrir neinu afbroti á tímabilinu lög-
reglu sinna mjög slæmu starfi við að stemma stigu við afbrotum í 
hverfinu þeirra en tæplega 12 prósent þeirra sem urðu fyrir fjórum 
brotum eða meira á tímabilinu sögðu slíkt hið sama. 

Mynd 63. Þegar á heildina er litið hversu góður árangur finnst þér vera af starfi 
lögreglunnar í hverfinu þínu við að stemma stigu við afbrotum? Greint eftir 
reynslu af afbrotum frá árinu 2000. 
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6. Upplýsingar um afbrot 
og viðhorf til þeirra

Umræða um afbrot er oft og tíðum mikil í samfélaginu og því er 
mikilvægt að skoða viðhorf fólks til afbrota og þá ekki síst hvaðan 
almenningur fær upplýsingar um afbrot. Mikill meirihluti svarenda 
sagðist almennt fá upplýsingar um þau úr fréttum fjölmiðla (68%) 
og úr almennri umfjöllun og umræðu í fjölmiðlum (23%). Þá sögðu 
tæplega átta prósent svarenda að þeir fengju helst upplýsingar um 
afbrot úr umræðu í kringum sig (svo sem við vini og fjölskyldu) og 
tæplega tvö prósent að þeir kynntu sér sjálfir þessar upplýsingar. 
Ekki er munur á milli karla og kvenna í þessu sambandi (mynd 64) 
eða eftir tekjum. Hins vegar fá íbúar á landsbyggðinni frekar upplýs-
ingar um afbrot úr fréttum fjölmiðla en íbúar höfuðborgarsvæðis-
ins. Að sama skapi fá íbúar höfuðborgarsvæðisins frekar en íbúar 
landsbyggðarinnar upplýsingar um afbrot úr umræðu í kringum sig 
(mynd 65). Slíkt hið sama á við um svarendur í yngsta aldurshópnum 
(16 til 25 ára), sem fá frekar en aðrir upplýsingar um afbrot úr um-
ræðu í kringum sig en þeir fá hins vegar síður en aðrir aldurshópar 
upplýsingar um afbrot úr fréttum fjölmiðlanna (mynd 66).

Mynd 64. Hvaðan færð þú helst upplýsingar um afbrot í samfélaginu? Greint 
eftir kyni.
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Mynd 65. Hvaðan færð þú helst upplýsingar um afbrot í samfélaginu? Greint 
eftir búsetu.

Mynd 66. Hvaðan færð þú helst upplýsingar um afbrot í samfélaginu? Greint 
eftir aldri.

Eins og áður hefur komið fram varð stór hluti svarenda eða einhver 
á heimili þeirra fyrir afbroti á árunum 2000 til 2004. Að sama skapi 



80

taldi meirihluti þátttakenda afbrot vera mjög eða frekar mikið vanda-
mál á Íslandi (77%) og nefndu hlutfallslega flestir fíkniefnaneyslu í 
þessu sambandi (mynd 67), eða um 44 prósent karla og 40 prósent 
kvenna. Eins og fram kemur er viðhorf karla og kvenna til þess hvaða 
afbrot er mesta vandamálið á Íslandi mjög svipað. Þó má sjá að ívið 
fleiri konur en karlar nefna kynferðisbrot í því sambandi. 

Mynd 67. Hvers konar afbrot telur þú mesta vandamálið hér á landi? Greint 
eftir kyni.

Þá nefndu svarendur á aldrinum 16 til 25 ára kynferðisbrot sem 
mesta vandamálið (mynd 68) frekar en aðrir aldurshópar en ein-
göngu 11 prósent svarenda á aldrinum 46 til 55 ára sögðu slíkt hið 
sama. Ekki var munur á viðhorfum til þess hvaða brot væri mesta 
vandamálið eftir búsetu (mynd 69) en hlutfallslega flestir svarenda 
nefndu fíkniefnaneyslu í þessu sambandi.
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Mynd 68. Hvers konar afbrot telur þú mesta vandamálið hér á landi? Greint 
eftir aldri.
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Mynd 69. Hvers konar afbrot telur þú mesta vandamálið hér á landi? Greint 
eftir búsetu.

Einn þáttur sem sagt getur til um viðhorf til afbrota er mat 
almennings á refsingum. Til að skoða það voru svarendur spurðir að 
því hvaða refsingu þeir teldu 21 árs gamlan mann eiga að fá sem 
fundinn er sekur um innbrot í annað sinn þar sem hann stal sjónvarpi.
Helmingur svarenda taldi samfélagsþjónustu viðeigandi refsingu en 
19 prósent nefndu fjársektir og 17 prósent fangelsisdóm (mynd 70). 
Þegar viðhorf til refsinga er borið saman milli karla og kvenna vekur 
athygli að karlar nefndu oftar en konur fangelsisdóm en konur að 
sama skapi oftar samfélagsþjónustu sem hæfilega refsingu. Ekki 
er munur á viðhorfum til hæfilegrar refsingar eftir tekjum en hins 
vegar nefna íbúar landsbyggðarinnar oftar samfélagsþjónustu sem 
hæfilega refsingu og íbúar höfuðborgarsvæðisins nefndu að sama 
skapi fangelsisvist oftar sem hæfilega refsingu (mynd 71).
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Mynd 70. Hvaða refsingu telur þú viðeigandi fyrir 21 árs gamlan mann sem 
fundinn er sekur um innbrot í annað sinn þar sem hann stal sjónvarpi? Greint 
eftir kyni.

Mynd 71. Hvaða refsingu telur þú viðeigandi fyrir 21 árs gamlan mann sem 
fundinn er sekur um innbrot í annað sinn þar sem hann stal sjónvarpi? Greint 
eftir búsetu.
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Þegar viðhorf til þess hvað er hæfileg refsing í áðurnefndu dæmi 
eru skoðuð eftir aldri vekur athygli að yngri þátttakendur virðast 
refsiglaðari en þeir sem eldri eru. Þannig sögðu 26 prósent svarenda
á aldrinum 16 til 25 ára að fangelsisvist væri viðeigandi refsing í 
þessu tilviki en eingöngu níu prósent svarenda 56 ára og eldri sögðu 
slíkt hið sama. Hlutfallslega flestir í öllum aldurshópum nefndu þó 
samfélagsþjónustu sem hæfilega refsingu.

Mynd 72. Hvaða refsingu telur þú viðeigandi fyrir 21 árs gamlan mann sem 
fundinn er sekur um innbrot í annað sinn þar sem hann stal sjónvarpi? Greint 
eftir aldri.
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7. Samantekt og umræða
Í heildina sagði rúmlega helmingur svarenda að þeir eða einhver í 
fjölskyldu þeirra hefði orðið fyrir afbroti á síðustu fimm árum, þar af 
22 prósent árið 2004. Þetta er svipað hlutfall og fram hefur komið 
í fyrri rannsóknum hér á landi (Gunnlaugsson og Galliher, 2000) og 
gefur það vísbendingar um að litlar breytingar hafi orðið frá árinu 
1994 á hlutfalli þeirra sem verða fyrir afbrotum. Þó þarf að hafa þann 
fyrirvara á þessum samanburði að ekki var spurt með sambærilegum 
hætti í báðum rannsóknunum. Þegar þessar niðurstöður eru hins veg-
ar bornar saman við sambærilegar rannsóknir í öðrum löndum fást 
vísbendingar um að hlutfall þeirra sem verða fyrir brotum hér á landi 
sé síst lægra en annars staðar (Van Kesteren o.fl., 2000). 

Þegar litið er til reynslu síðustu fimm ára sögðu hlutfallslega 
flestir að þeir eða einhver á heimili þeirra hefði orðið fyrir reiðhjóla-
þjófnaði (22%), þá þjófnaði á veski eða öðrum munum (20%), ofbeldi 
eða hótun (16%) eða að munum væri stolið úr ökutæki þeirra (16%). 
Mun færri höfðu orðið fyrir kynferðisbroti (6%), tilraun til innbrots 
(5%), innbroti (4%), þjófnaði á ökutæki (3%) eða ráni (2%). Þegar 
hlutfall þeirra brota sem áttu sér stað árið 2004 er skoðað kemur 
fram að hlutfallslega flestir nefndu þjófnað og ofbeldi eða hótun 
(7%), þjófnað á reiðhjóli (5%) og þjófnað úr ökutæki (4%). Tæplega 
tvö prósent þátttakenda sögðust hafa orðið fyrir kynferðisbroti, inn-
broti eða tilraun til innbrots árið 2004.

Af þeim sem urðu fyrir afbroti árið 2004 urðu fleiri fyrir ofbeldis-
brotum tvisvar sinnum eða oftar en þeir sem urðu fyrir auðgunar-
brotum. Þannig kom fram að af þeim sem urðu fyrir kynferðisbroti 
árið 2004 sagði 31 prósent það hafa átt sér stað oftar en einu sinni 
og 39 prósent þeirra sem urðu fyrir annars konar ofbeldisbrotum árið 
2004. Af þeim sem urðu fyrir ráni árið 2004 sögðu 23 prósent það 
hafa gerst oftar en einu sinni. Að sama skapi sögðu 17 prósent þeirra 
sem urðu fyrir innbroti árið 2004 að það hefði átt sér stað oftar en 
einu sinni og enginn þeirra sem varð fyrir bílþjófnaði árið 2004 varð 
fyrir því oftar en einu sinni. Þá kom fram að 11 prósent þeirra sem 
sögðu þá eða einhvern í fjölskyldu þeirra hafa orðið fyrir þjófnaði á 
reiðhjóli, 12 prósent þeirra sem nefndu þjófnaði úr ökutæki og 14 
prósent þeirra sem urðu fyrir þjófnaði sögðu það hafa átt sér stað 
oftar en einu sinni árið 2004. 
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Þegar spurt var um vettvang kynferðisbrota kom í ljós að flestir 
(47–48%) nefndu annan vettvang í borginni eða bænum en 
heimili eða vinnustað. Þá sögðu 24 prósent þeirra sem orðið höfðu 
fyrir særandi framkomu að hún hefði átt sér stað í vinnunni en tæp-
leg níu prósent þeirra sem höfðu orðið fyrir alvarlegu kynferðis-
broti sögðu slíkt hið sama. Ofbeldisbrot áttu sér einnig oftast stað 
annars staðar en á heimili eða vinnustað þolanda (44,6%), tæplega 18 
prósent á heimili þolanda og 15 prósent í vinnunni. Ekki var munur á 
vettvangi brots eftir því hvort ofbeldi var beitt eða því aðeins hótað. 
Þeir sem höfðu orðið fyrir þjófnaði sögðu einnig oftast atvikið hafa 
átt sér stað annars staðar en á heimili eða á vinnustað (37%) en 
einnig erlendis (30%). Þeir svarendur sem höfðu verið rændir sögðu 
hins vegar oftast atvikið hafa átt sér stað á heimili sínu eða í nálægð 
við það (30%) eða erlendis (29%). Það sama á við um þjófnað á 
ökutæki og á reiðhjóli sem oftast átti sér stað við eða nálægt heimili  
þolanda eða dvalarstað. 

Mun fleiri konur (9,1%) en karlar (1,4%) sögðust hafa orðið fyrir 
kynferðisbroti en ekki var mikill munur á því hvort þau lýstu atvik-
inu sem alvarlegu kynferðisbroti eða særandi framkomu. Mun fleiri 
karlar en konur sögðust hins vegar hafa orðið fyrir ofbeldi eða alvar-
legri hótun, eða um 21 prósent karla og 12 prósent kvenna. Sömu 
sögu er að segja af ránum, ívið fleiri karlar en konur höfðu orðið 
fyrir ráni. Fram kemur að þátttakendur í yngsta aldurshópnum urðu 
frekar en aðrir fyrir kynferðisbroti á síðustu fimm árum. Það sama á 
við um ofbeldisbrot.

Þegar á heildina er litið var í langflestum kynferðisbrotum um einn 
brotamann að ræða (87%) og það á enn frekar við þegar um særandi 
framkomu var að ræða. Athygli vekur að um 19 prósent þeirra sem 
urðu fyrir alvarlegu kynferðisbroti sögðu brotamennina hafa verið 
tvo eða fleiri en aftur á móti aðeins tæplega átta prósent þeirra sem 
urðu fyrir særandi framkomu sögðu að svo hefði verið. Sömu sögu 
er að segja af þeim sem höfðu orðið fyrir ofbeldisbroti, í flestum 
tilvikum var aðeins um einn árásarmann að ræða, bæði þegar valdi 
var beitt og þegar því var einungis hótað. Þá voru árásarmenn tveir 
í tæplega 16 prósent tilvika þegar ofbeldi var beitt og í tæplega 17 
prósent tilvika þegar því var hótað. Athygli vekur að í tæplega 12 
prósent tilvika voru árásarmenn fleiri en þrír þegar ofbeldi var beitt.
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Í heildina sagðist rúmur þriðjungur þeirra sem urðu fyrir kyn-
ferðisbroti (38%) ekki hafa þekkt brotamanninn en tæpur helmingur 
(46%) þekkti hann með nafni. Þeir sem urðu fyrir særandi framkomu 
þekktu síður brotamanninn/-mennina (44% þekktu hann/þá ekki) 
en þeir sem urðu fyrir alvarlegu kynferðisbroti (34% þekktu hann/
þá ekki). Mun fleiri þeirra sem urðu fyrir alvarlegu kynferðisbroti 
sögðust hins vegar hafa þekkt að minnsta kosti einn brotamanna í 
sjón (23,4%) en þeir sem urðu fyrir særandi framkomu (9,6%). 

Af þeim sem hafði verið ógnað sögðu 43 prósent að þeir þekktu 
ekki brotamanninn/-mennina, tæplega níu prósent sögðust hafa 
þekkt að minnsta kosti einn í sjón og 47 prósent að minnsta kosti 
einn með nafni. Af þeim sem sögðust hafa verið beittir valdi sögðu 
tæplega 40 prósent að þeir þekktu ekki brotamanninn, 16 prósent 
sögðust þekkja að minnsta kosti einn í sjón og tæplega 44 prósent að 
minnsta kosti einn með nafni.

Þegar gerendur eru skoðaðir eftir því hvort um var að ræða alvar-
legt kynferðisbrot eða særandi framkomu kemur í ljós að í tæplega 
13 prósent tilvika þar sem um alvarlegt kynferðisbrot var að ræða 
var brotamaður náinn vinur og í tæplega 10 prósent tilvika var það 
vinnufélagi. Þegar litið er til atvika þar sem um særandi framkomu 
var að ræða var gerandi vinnufélagi í tæplega 27 prósent tilvika 
og náinn vinur í rúmlega 17 prósent tilvika. Í langflestum tilfellum
(96%) notaði gerandinn ekki vopn af neinu tagi, svo sem hníf, byssu 
eða annan hlut, við brot sitt. Ef vopn var notað var hnífur (20%) og 
barefli (20%) gjarnan nefnt en oftast (60%) einhver annar hlutur 
sem var notaður sem vopn.

Flestir þeirra sem sögðu að sér hefði verið ógnað eða þeir beitt-
ir ofbeldi sögðu brotamanninn/-mennina vera náinn vin. Þá sögðu 
um sjö prósent að fyrrverandi maki eða sambýlismaður/-kona hefði 
ógnað þeim eða beitt þá ofbeldi og svipað hlutfall nefndi ættingja
sem geranda. Þá sögðu tæplega 16 prósent að brotamaðurinn/
-mennirnir hefðu borið vopn, þar af í tæplega helmingi tilvika ein-
hvern annan hlut en hníf eða barefli. Rúmlega þriðjungur sagðist 
hafa hlotið áverka þegar atvikið átti sér stað og þar af þurfti 
tæplega helmingur (46%) að leita sér læknishjálpar.

Athygli vekur að í tæplega helmingi tilfella (46%) var einhver 
heima þegar innbrot átti sér stað og í rúmlega þriðjungi tilfella 
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(35%) varð einhver heimilismanna var við innbrotsþjófinn. Þegar 
þetta er skoðað eftir búsetu má sjá að rúmlega 71 prósent þeirra sem 
orðið höfðu fyrir innbroti á Vesturlandi eða Vestfjörðum sagði að ein-
hver hefði verið heima þegar innbrotið átti sér stað og í tæplega 43 
prósent tilvika varð einhver var við innbrotsþjófinn. 

Í tæplega fjórðungi (24%) tilfella var engu stolið og hlutum var 
ekki síður stolið þó svo að einhver væri heima er atvikið átti sér stað 
eða einhver yrði var við innbrotsþjófinn. Eins og áður hefur komið 
fram tilkynntu flestir (73%) sem urðu fyrir innbroti það til lögreglu. 
Af þeim sem ekki tilkynntu innbrotið sagði tæpur fjórðungur (23,8%) 
að málið hefði verið leyst af þeim sjálfum og tæpur fimmtungur 
(19%) taldi að missirinn hefði ekki verið neinn. Að meðaltali sögðu 
þeir sem urðu fyrir innbroti að verðmæti hluta sem teknir voru og 
skemmdir í innbrotinu hefði verið um 19.000 isk.

Ótti við afbrot
Líkt og fram hefur komið í fyrri rannsóknum (Helgi Gunnlaugsson og 
Rannveig Þórisdóttir, 1999) töldu flestir sig mjög eða frekar örugga 
þegar þeir væru einir á gangi að kvöldi til í hverfinu sínu, eða um 94 
prósent þátttakenda. Að sama skapi sagði tæplega helmingur þátt-
takenda að þeir væru mjög eða frekar öruggir einir á gangi í miðborg 
Reykjavíkur á virkum degi og um 36 prósent þátttakenda sögðu slíkt 
hið sama eiga við um helgar. Konur segjast mun frekar en karlar vera 
mjög eða frekar óöruggar einar á gangi að kvöldi til í eigin hverfi og 
í miðborg Reykjavíkur, bæði á virkum dögum og um helgar. Þetta er 
í samræmi við fyrri rannsóknir sem hafa bent til þess að konur óttist 
frekar afbrot en karlar (Margrét Lilja Guðmundsdóttir og Rannveig 
Þórisdóttir, 2001). Vera má að skýra megi þennan mun út frá því að 
ótti er oft mældur með því að spyrja út í öryggiskennd þegar fólk 
er eitt á gangi að næturlagi en konur virðast óttast þær aðstæður 
meira en karlar (Ditton o.fl., 2000). Þá kemur fram að þeir sem eru 
eldri segjast frekar óttast afbrot en hinir yngri þegar þeir eru einir 
á gangi í miðborg Reykjavíkur að kvöldi til á virkum dögum og um 
helgar, sem er í samræmi við fyrri rannsóknir (Clemente og Klei-
man, 1976). Hins vegar er ekki munur á ótta í eigin hverfi eftir aldri, 
sem bendir til þess að samband ótta og aldurs sé breytilegt eftir því 
um hvaða svæði er að ræða. Það sama á við þegar tengsl ótta og 
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búsetu eru skoðuð þar sem fram kemur í rannsókninni að íbúar á 
landsbyggðinni segjast frekar en íbúar höfuðborgarsvæðisins vera 
mjög eða frekar óöruggir þegar þeir eru einir á gangi í miðborg 
Reykjavíkur á virkum dögum og um helgar eftir að myrkur er skoll-
ið á eða eftir miðnætti. Hins vegar segjast íbúar höfuðborgarsvæði-
sins frekar en íbúar á landsbyggðinni vera mjög eða frekar óöruggir 
þegar þeir eru einir á gangi í eigin hverfi að kvöldi til eftir að myrkur 
er skollið á. Fyrri rannsóknir hafa bent til þess að ótti við afbrot 
hrjái einkum þá sem búa í þéttbýli (Ollenberger, 1981) en eins og hér
kemur fram getur ótti verið breytilegur eftir því um hvaða vettvang 
er spurt. Athygli vekur að einnig er munur eftir tekjum á hlutfalli 
þátttakenda sem segjast mjög eða frekar óöruggir þegar þeir eru 
einir á gangi. Þannig sögðust færri meðal þeirra sem sögðu fjöl-    
skyldutekjur vera hærri en 400 þúsund óttast afbrot en meðal þeirra 
sem höfðu lægri tekjur. 

Almennt töldu þátttakendur ekki miklar líkur á því að þeir yrðu 
fyrir innbroti á næstu 12 mánuðum. Þó var munur eftir fyrri reynslu 
þar sem þeir sem orðið höfðu fyrir innbroti á síðustu fimm árum 
töldu mun líklegra að þeir yrðu fyrir innbroti á næstu 12 mánuðum 
en þeir sem ekki höfðu orðið fyrir innbroti á þessu tímabili. Þetta er 
í samræmi við rannsóknir sem bent hafa til þess að þeir sem hafa 
orðið fyrir afbroti telji meiri líkur á því að verða fórnarlömb aftur 
en þeir sem ekki hafa orðið fyrir afbroti (Rannveig Þórisdóttir, 2003; 
Rountree, 1998; Skogan, 2000b). 

Fram kom að konur telja frekar en karlar mjög eða frekar lík-
legt að brotist verði inn til þeirra á næstu 12 mánuðum og íbúar 
höfuðborgarsvæðisins telja það einnig líklegra en íbúar lands-
byggðarinnar. Ekki er munur á mati á líkum á innbroti eftir tekjum 
eða aldri að frátöldum svarendum á aldrinum 46 til 55 ára sem telja 
líkur á innbroti til þeirra á næstu 12 mánuðum meiri en svarendur í 
öðrum aldurshópum. 

Athygli vekur að þeir sem hvorki eru með neinn öryggisbúnað né 
taka þátt í óformlegri nágrannavörslu telja minni hættu á að brotist 
verði inn til þeirra á næstu 12 mánuðum en aðrir. Hins vegar virðast 
ekki vera tengsl á milli þess að vera með öryggisbúnað og viðhorfa 
til þess hversu góðu eða slæmu starfi lögregla sinnir í því hverfi sem 
svarandi býr í. 
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Tilkynningar til lögreglu og viðhorf til þjónustu hennar
Í heildina tilkynntu rúmlega 57 prósent þeirra sem sögðu að þeir eða 
einhver í fjölskyldu þeirra hefði orðið fyrir afbroti á síðustu fimm 
árum eitt eða fleiri brot til lögreglunnar. Þetta er sama hlutfall og 
komið hefur fram í öðrum rannsóknum á Íslandi (Gunnlaugsson og 
Galliher, 2000) en í erlendum rannsóknum hefur hlutfallið verið ívið 
lægra, eða um helmingur brota (Van Kesteren o.fl., 2000). Munur 
milli brotaflokka er hins vegar töluverður og voru til að mynda um 
58 prósent auðgunarbrota tilkynnt en einungis um 24 prósent of-
beldisbrota. Þegar litið er til einstakra brotaflokka kemur fram að 
94 prósent svarenda sögðu þjófnað á ökutæki hafa verið tilkynntan 
til lögreglu og sama sögðu rúmlega 73 prósent þeirra sem brotist 
hafði verið inn hjá. Um 67 prósent þeirra sem höfðu orðið fyrir því að 
stolið væri úr ökutæki hjá sögðust hafa tilkynnt atvikið til lögreglu, 
tæplega 63% þeirra sem sögðu að rafknúnu hjóli hefði verið stolið 
frá þeim og 54% þeirra sem sögðu að reiðhjóli hefði verið stolið. 
Mun færri sögðust hafa tilkynnt ofbeldisbrot (29,6%), kynferðisbrot 
(5,8%) og rán (42,1%).

Af þeim sem tilkynntu brot til lögreglu var nokkuð breyti-
legt hvort þeir væru ánægðir með úrlausn lögreglu. Þannig sögðu 
tæplega 77 prósent þeirra sem höfðu tilkynnt innbrot að þeir væru 
ánægðir með það hvernig lögregla leysti úr málinu. Eingöngu 43 
prósent þeirra sem tilkynntu kynferðisbrot sögðu slíkt hið sama. 
Þetta er í samræmi við fyrri rannsóknir sem benda til þess að 
þolendur brota séu jafnan ánægðari með það hvernig lögregla leysir 
úr auðgunarbrotum en ofbeldisbrotum. Þannig kom fram í íslenskri 
rannsókn að einungis 13 prósent þeirra sem sögðust hafa orðið fyrir 
ofbeldi töldu lögreglu leysa mjög eða frekar vel úr þeirra málum, 37 
prósent þeirra sem brotist var inn hjá eða stolið frá sögðu það sama 
og 49 prósent þeirra sem höfðu orðið fyrir eignaskemmdum (Mar-
grét Lilja Guðmundsdóttir og Rannveig Þórisdóttir, 2001).

Þeir sem voru ósáttir við hvernig lögreglan tók á málinu voru í 
framhaldinu spurðir um ástæður óánægjunnar. Flestir töldu að lög-
reglan hefði ekki gert nóg í málinu eða hefði ekki sýnt nægan áhuga 
á því. Þetta virðist einna helst eiga við um þá sem voru óánægðir 
með úrlausn lögreglu í kynferðisbrotum. 
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Þegar þættir sem hafa áhrif á það hvaða brot eru tilkynnt til 
lögreglu eru skoðaðir kemur í ljós að mat á alvarleika brotsins virðist 
skipta verulegu máli hvað varðar líkur á því að brot sé tilkynnt til lög-
reglu. Þannig sögðu rúmlega 48 prósent þeirra sem sögðu auðgunar-
brotið ekki alvarlegt að það hefði verið tilkynnt til lögreglu og átti 
hið sama við um tæplega 17 prósent þeirra sem litu ofbeldisbrotið 
ekki alvarlegum augum. Hins vegar sögðu tæplega 74 prósent 
þeirra sem litu auðgunarbrotið alvarlegum augum að það hefði verið 
tilkynnt til lögreglu og rúmlega 41 prósent þeirra sem litu ofbeldis-
brotið alvarlegum augum. Þá voru ofbeldisbrot þar sem vopn komu 
við sögu frekar tilkynnt og einnig þau tilvik þar sem gerendur voru 
fleiri en einn. 

Þá kemur fram að yngstu svarendurnir tilkynntu síður en þeir eldri 
auðgunarbrot til lögreglu en hins vegar var ekki munur eftir aldri 
meðal þeirra sem tilkynntu ofbeldisbrot. Ekki er heldur munur eftir 
kyni þegar ofbeldisbrot eru borin saman. 

Athygli vekur að þeir sem höfðu orðið fyrir fimm brotum eða meir 
voru hins vegar ekki líklegri til að tilkynna ofbeldisbrot til lögreglu 
en þeir sem höfðu aðeins orðið fyrir einu broti. 

Viðhorf til lögreglu var einnig skoðað almennt með því að spyrja 
um hversu góður eða slæmur árangur svarendur teldu vera af starfi 
lögreglu við að draga úr afbrotum í hverfinu þeirra. Yfirgnæfandi 
meirihluti taldi lögreglu vinna mjög (25%) eða frekar (65%) gott 
starf en rúmlega 10 prósent frekar (8%) eða mjög (3%) slæmt starf. 
Hlutfall þeirra sem eru mjög eða frekar ánægðir með störf lögreglu 
er nokkru hærra en fyrri rannsóknir á Norðurlöndunum hafa gefið til 
kynna (sjá m.a. Aromaa og Heiskanen, 2000; Van Dijk, 2000; Van Kest-
eren o.fl., 2000). Þar hefur hlutfall mjög eða frekar ánægðra mælst 
hæst í Finnlandi, eða 72%. Viðhorf karla og kvenna til starfa lög-
reglu var mjög svipað en hins vegar töldu þeir sem eldri eru lögreglu 
sinna mjög eða frekar góðu starfi fremur en þeir sem eru yngri. Ein-
nig telja þeir sem segja að þeir eða einhver í fjölskyldu þeirra hafi 
orðið þolandi brota á síðustu fimm árum fremur en aðrir að lögregla 
standi sig frekar eða mjög illa við að stemma stigu við afbrotum í 
hverfinu þeirra. Hins vegar er ekki munur á viðhorfum til starfa lög-
reglu eftir tekjum eða búsetu.
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Upplýsingar um afbrot og viðhorf til þeirra
Mikill meirihluti svarenda sagðist almennt fá upplýsingar um af-
brot úr fréttum fjölmiðla (68%) og úr almennri umfjöllun og um-
fjöllun í fjölmiðlum (23%). Þá sögðu tæplega átta prósent svarenda 
að þeir fengju helst upplýsingar um afbrot úr umræðu í kringum 
sig (svo sem við vini og fjölskyldu) og tæplega tvö prósent að þeir 
kynntu sér sjálfir þessar upplýsingar. Þetta er svipað hlutfall og hefur 
komið fram í fyrri rannsóknum (Helgi Gunnlaugsson, 2003). Ekki er 
munur milli karla og kvenna í þessu sambandi eða eftir tekjum. Hins 
vegar fá íbúar á landsbyggðinni upplýsingar um afbrot úr fréttum 
fjölmiðla frekar en íbúar höfuðborgarsvæðisins en að sama skapi 
fá íbúar höfuðborgarsvæðisins upplýsingar um afbrot úr umræðu 
í kringum sig frekar en íbúar landsbyggðarinnar. Slíkt hið sama á 
við um svarendur í yngsta aldurshópnum (16 til 25 ára) sem fá 
upplýsingar um afbrot úr umræðu í kringum sig frekar en aðrir en 
hins vegar fá þeir síður en aðrir aldurshópar upplýsingar um afbrot 
úr fréttum fjölmiðlanna.

Meirihluti svarenda taldi afbrot vera mjög eða frekar mikið 
vandamál á Íslandi (77%). Líkt og oft áður nefndu hlutfallslega
flestir fíkniefnaneyslu sem mesta vandamál afbrota á Íslandi 
(Helgi Gunnlaugsson, 2003), eða um 44 prósent karla og 40 prósent 
kvenna.

Til að skoða viðhorf til refsingar voru svarendur spurðir að því 
hvaða refsingu þeir teldu 21 árs gamlan mann eiga að fá sem 
fundinn er sekur um innbrot í annað sinn þar sem hann stal sjón-
varpi. Helmingur svarenda taldi samfélagsþjónustu viðeigandi 
refsingu en 19 prósent nefndu fjársektir og 17 prósent fangelsisvist. 
Þegar viðhorf til refsinga er borið saman milli karla og kvenna vekur 
athygli að karlar nefndu frekar en konur fangelsisdóm en konur 
frekar samfélagsþjónustu sem hæfilega refsingu. Ekki er munur á 
viðhorfum til hæfilegrar refsingar eftir tekjum en hins vegar nefndu 
íbúar landsbyggðarinnar frekar samfélagsþjónustu sem hæfilega 
refsingu en íbúar höfuðborgarsvæðisins nefndu fangelsisdóm oftar 
sem hæfilega refsingu. Þá kemur fram að yngri þátttakendur nefndu 
oftar fangelsisvist sem hæfilega refsingu en þeir sem eldri eru. Sami 
munur hefur einnig komið fram í mælingum á viðhorfi til dauðarefs-
ingar (Helgi Gunnlaugsson, 2000). 
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Næstu skref
Íslenskar rannsóknir á afbrotum eiga sér ekki langa sögu en veita 
okkur eigi að síður mikilvæga þekkingu á afbrotum hér á landi. 
Flestar ná aðeins til afmarkaðra svæða eða lítils úrtaks, byggjast á 
opinberum gögnum eða reynslu af afbrotum út frá fáum og almenn-
um spurningum. Alþjóðlega þolendarannsóknin markar því þáttaskil
í þekkingu okkar á þessum málaflokki. Markmiðið er að afla yfir-
gripsmikillar og ítarlegrar þekkingar á fjölþjóðlegum grundvelli sem 
hægt er að nýta með margvíslegum hætti í fræðaheiminum og við 
stefnumörkun stjórnvalda í framtíðinni.

Hér hefur verið leitast við að draga saman ítarlegar upplýsingar 
um stöðu afbrota á Íslandi. Ekki er einungis um að ræða athugun 
á tíðni einstakra tegunda brota heldur einnig greiningu á þeim 
sem verða fyrir þessum brotum, ólíkri reynslu þeirra og viðhorfum. 
Vinna af þessu tagi er mikilvæg, bæði hvað varðar réttindabaráttu 
þolenda og einnig varðandi þróun og skipulag forvarnastarfs. Úr-
takið er nægilega stórt til að greina nánar þá sem hafa orðið fyrir 
afbrotum og m.a. er leitast við að greina hverjir eru líklegastir til að 
verða fyrir afbrotum, við hvaða kringumstæður brot eiga sér helst 
stað og tengsl þolenda og gerenda afbrota. 

Í framhaldinu er stefnt að því að dýpka þekkingu á viðhorfum til 
afbrota, sérstaklega hvað varðar viðhorf til öryggis og ótta við af-
brot, en einnig hvað varðar viðhorf til lögreglu og hlutverks hennar 
í samfélaginu. Öryggi hefur til að mynda hingað til gjarnan verið 
mælt með því að spyrja út í hversu öruggur eða óöruggur viðkomandi
telur sig vera þegar hann er einn á gangi að næturlagi í hverfi sínu 
eða á öðru skilgreindu svæði. Miklar umræður hafa orðið um það 
hvað þessar spurningar mæla í raun og veru og hvort þær hafi sömu 
merkingu fyrir alla hópa (Ferraro og LaGrange, 2000). Mikilvægt er 
því að nota fleiri aðferðir en spurningalistakannanir til að fá fram 
dýpri skilning á þessu hugtaki og öðrum sambærilegum. Ein aðferð 
er að styðjast við umræður í fókushópum. Þá eru einstaklingar með 
ákveðna reynslu eða viðhorf fengnir til að ræða málefnið á opin-
skáan máta sín í milli. Rannsakandi stýrir síðan umræðunum inn á 
ákveðin svið en spyr einnig nánar út í einstök ummæli og leitast 
þannig við að fá dýpri skilning en ella á viðfangsefninu. Áformað 
er að þessi hluti rannsóknarinnar fari fram síðar. Innsýn af þessu 
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tagi verði síðan nýtt til að leggja fram nýjar spurningar í þann hluta 
listans sem inniheldur breytilegar spurningar og þannig verði leitast 
við að þróa nýjar leiðir til að mæla öryggi og ótta við afbrot.

Samanburðarþáttur rannsóknarinnar er einnig afar mikilvægur í 
ljósi þess að hingað til hefur samanburður á afbrotum á Íslandi við 
önnur lönd yfirleitt byggst á opinberum tölum sem setja þarf ýmsa 
fyrirvara við. Afbrot á Norðurlöndunum eru til að mynda skráð með 
mjög ólíkum hætti og talningarforsendur ekki sambærilegar. Breyti-
legt er milli landanna hvaða afbrot eru talin með, hvenær í ferlinum 
brotin eru talin (hvort um er að ræða tilkynnt eða rannsökuð brot) 
og hvort talið er út frá fjölda brota, gerenda eða þolenda. Einnig er 
misjafnt hversu gott aðgengi almenningur hefur að lögreglu, traust 
á lögreglu er mismunandi og viðmót hennar ólíkt. Þess vegna er 
breytilegt hversu líklegt það er að brot sé tilkynnt til lögreglu, sem 
hefur mikil áhrif á opinberan samanburð. 

Því er mikilvægt að niðurstöður þessarar rannsóknar verði bornar 
saman við sambærileg gögn frá öðrum þátttökulöndum. Með þátt-
töku í alþjóðlegu fórnarlambakönnuninni (ICVS) verður í fyrsta skipti 
hægt að meta stöðu afbrota á Íslandi á sambærilegan hátt og í öðrum 
löndum, ekki síst hvað snertir ýmis persónuleg brot sem jafnan 
eru ólíklegri til að skila sér inn á borð lögreglu en til að mynda 
þjófnaður. Mjög takmarkaðar upplýsingar eru til að mynda fyrir-
liggjandi um tíðni kynferðisbrota á Íslandi samanborið við önnur 
lönd og sama má segja um ýmis önnur ofbeldisbrot, svik og eigna-
skemmdir. Með rannsókninni gefst tækifæri til að meta stöðu afbrota á 
Íslandi í alþjóðlegu samhengi og dýpka skilning okkar á afbrotum 
hér á landi. Eins og fram kom í upphafi er eingöngu greint frá ísl-
enska hluta rannsóknarinnar í þessu riti. Alþjóðlegi samanburðurinn 
verður birtur síðar á öðrum vettvangi.

Að lokum er það von okkar að framhald verði á þessari rannsókn, 
enda er mikilvægt að afla upplýsinga um stöðu mála á ákveðnum 
tíma með það að leiðarljósi að samanburður á kjarnaspurningum 
listans verði mögulegur til lengri tíma. Stefnt er að því að taka aftur 
þátt í rannsókninni í framtíðinni og fá þannig tækifæri til að skoða 
afbrot á Íslandi til lengri tíma. Þetta er brýnt í ljósi þess að oft er 
nánast ómögulegt að túlka þróun út frá opinberum tölum þar sem 
tilkynningum til lögreglu getur fjölgað eða fækkað, óháð því hvort 
brotum fjölgar eða fækkar í raun og veru í samfélaginu.
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Töflur 
Tafla 5. Tvíflokka aðhvarfsgreining (logistic regression) á þáttum er tengjast 
líkum á að auðgunarbrot séu tilkynnt til lögreglu

Líkan 1 Líkan 2

Coeff. S.E. Coeff. S.E.

Fasti -,393 (,194)* -1,481 (,391)***

Alvarleiki ,406 (,100)*** ,388  (,112)***

Kyn -,152  (,167)

Aldur ,016  (,006)**

Tekjur ,089  (,080)

Fyrri reynsla af 
auðgunarbrotum

,989  (,150)***

Tafla 6. Tvíflokka aðhvarfsgreining (logistic regression) á þáttum er tengjast 
líkum á að ofbeldisbrot séu tilkynnt til lögreglu

Líkan 1 Líkan 2

Coeff. S.E. Coeff. S.E.

Fasti -2,378 (,342)*** -2,919 (,591)***

Alvarleiki ,709 (,159)*** ,631 (,175)***

Kyn ,680 (,268)*

Aldur ,006 (,009)

Tekjur ,018 (,121)
Fyrri reynsla af 
ofbeldisbrotum

,244 (,197)

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001
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Bréf til þátttakenda

Reykjavík, 20. desember 2004.

Vilt þú stuðla að forvörnum gegn afbrotum?

Ágæti viðtakandi.

Fyrirhuguð er alþjóðleg rannsókn á afbrotum sem gerð er í 40 löndum. Það 
eru félagsvísindadeild Háskóla Íslands og ríkislögreglustjóri sem hafa um-
sjón með rannsókninni hér á landi, en IMG Gallup sér um framkvæmdina.

Niðurstöður rannsóknarinnar verða m.a. notaðar til að móta framtíðar-
stefnu hvað varðar forvarnir gegn afbrotum. Nafn þitt kom upp í úrtaki 3000 
manna á aldrinum 16 ára og eldri sem valið var með tilviljun úr þjóðskrá. 

Um er að ræða símakönnun og mun starfsmaður IMG Gallup hringja í þig á 
næstu dögum. Spurt verður m.a. um ýmis afbrot, hvort fólk hafi orðið fyrir 
afbrotum og viðhorf til þeirra. 

Það er von okkar að þú gefir þér tíma til að svara þegar leitað verður til 
þín. Við ítrekum að það er áríðandi að fá svör frá öllum svo unnt verði að 
nýta niðurstöðurnar sem best í þágu þekkingar og til hagsbóta fyrir almen-
ning. Farið verður með öll svör sem fullkomið trúnaðarmál og mun IMG 
Gallup annast alla gagnavinnslu og framkvæmd rannsóknarinnar. Rannsóknin 
hefur verið tilkynnt til Persónuverndar samkvæmt lögum um persónuvernd 
og meðferð persónuupplýsinga (nr. 77/2000). Tryggt er að ekki verður á 
nokkurn hátt unnt að rekja svör til einstakra þátttakenda. 

Með fyrirfram þökk fyrir jákvæð viðbrögð.

Dr. Helgi Gunnlaugsson, prófessor  Þóra Ásgeirsdóttir

Félagsvísindadeild Háskóla Íslands  Forstöðumaður viðhorfsrannsókna
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Bréf til forráðamanna

Reykjavík, 20. desember 2004.

Vilt þú stuðla að forvörnum gegn afbrotum?

Ágæti forráðamaður.

Fyrirhuguð er alþjóðleg rannsókn á afbrotum sem gerð er í 40 löndum. Það 
eru félagsvísindadeild Háskóla Íslands og ríkislögreglustjóri sem hafa um-
sjón með rannsókninni hér á landi, en IMG Gallup sér um framkvæmdina.

Niðurstöður rannsóknarinnar verða m.a. notaðar til að móta framtíðar-
stefnu hvað varðar forvarnir gegn afbrotum. Nafn barns þíns kom upp í 
úrtaki 3000 manna á aldrinum 16 ára og eldri sem valið var með tilviljun úr 
þjóðskrá.

Um er að ræða símakönnun og mun starfsmaður IMG Gallup hringja í barn 
þitt á næstu dögum. Spurt verður m.a. um ýmis afbrot, hvort fólk hafi orðið 
fyrir afbrotum og viðhorf til þeirra. 

Það er von okkar að þú veitir barni þínu leyfi til að svara þegar leitað verður 
til þess. Við ítrekum að það er áríðandi að fá svör frá öllum svo unnt verði 
að nýta niðurstöðurnar sem best í þágu þekkingar og til hagsbóta fyrir al-
menning. Farið verður með öll svör sem fullkomið trúnaðarmál og mun 
IMG Gallup annast alla gagnavinnslu og framkvæmd rannsóknarinnar. 
Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar samkvæmt lögum um 
persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (nr. 77/2000). Tryggt er að 
ekki verður á nokkurn hátt unnt að rekja svör til einstakra þátttakenda. 

Með fyrirfram þökk fyrir jákvæð viðbrögð.

Dr. Helgi Gunnlaugsson, prófessor  Þóra Ásgeirsdóttir

Félagsvísindadeild Háskóla Íslands  Forstöðumaður viðhorfsrannsókna



112

Spurningalisti
„Góðan daginn/gott kvöld. Ég heiti ... og hringi frá Gallup. Fyrir stuttu sendum 
við þér bréf vegna könnunar um vandamál tengd afbrotum. Könnunin er hlu-
ti af alþjóðlegri rannsókn sem er verið að framkvæma í 40 löndum. Niðurstöður 
könnunarinnar munu stuðla að betri forvörnum gegn afbrotum í framtíðinni og 
mjög brýnt að sem flestir svari.

Mætti ég spyrja þig nokkurra spurninga? Viðtalið mun ekki taka mjög langan 
tíma og verður fyllsta trúnaðar og nafnleysis að sjálfsögðu gætt. 

Mér ber skylda til að segja þér að þér er ekki skylt að svara könnuninni eða ein-
stökum spurningum í henni.“

EF AÐ VIÐMÆLANDI ER TORTRYGGINN EÐA EFINS: „Ef þú vilt ítarlegri 
upplýsingar get ég gefið þér símanúmerið hjá forsvarsmönnun könnunarinnar. Þú 
getur haft samband við Dr. Helga Gunnlaugsson hjá Háskóla Íslands í síma 5254 4504 
eða Rannveigu Þórisdóttur hjá ríkislögreglustjóra í síma 570 2525.“ 

Ef að viðmælandi biður um símanúmer hjá forsvarsmönnum: „Má ég hringja í þig 
aftur eftir 30 mínútur/á morgun?“

Áður en við byrjum þá ber mér að segja að fólki er hvorki skylt að svara spurninga-
listanum í heild né einstökum spurningum.

Ég mun byrja á að spyrja nokkurra spurninga um afbrot tengd ökutækjum og þar af 
leiðandi þarf ég fyrst að spyrja um bílaeign.

sp1) Allir
Hefur einhver á þínu heimili átt einkabíl, sendiferðabíl eða vörubíl til einkanota á 
síðastliðnum fimm árum, eða frá árinu 2000? 
1: Já 
2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki

sp2) Þeir sem segja „já“ í sp1
Hversu mörg ökutæki hefur heimili þitt að jafnaði haft til umráða?
1: Eitt
2: Tvö 
3: Þrjú
4: Fjögur
5: Fimm eða fleiri
98: Neitar
99: Veit ekki

sp3) Allir
Hefur einhver á þínu heimili átt rafknúið reiðhjól, rafknúið hlaupahjól eða vélhjól 
síðastliðin fimm ár?
1: Já 
2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki

sp4) Þeir sem segja „já“ í sp4
Hversu mörg mótorhjól hefur heimili þitt að jafnaði haft til umráða?
1: Eitt
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2: Tvö 
3: Þrjú
4: Fjögur
5: Fimm eða fleiri
98: Neitar
99: Veit ekki

sp5) Allir
Hefur einhver á þínu heimili átt reiðhjól síðastliðin fimm ár, reiðhjól barna eru með-
talin?
1: Já 
2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki

sp6) Þeir sem segja „já“ í sp5
Hversu mörg reiðhjól hefur heimili þitt að jafnaði haft til umráða?
1: Eitt
2: Tvö 
3: Þrjú
4: Fjögur
5: Fimm eða fleiri
98: Neitar
99: Veit ekki

Nú langar mig að spyrja þig um þau afbrot sem hafa verið framin gegn þér eða ein-
hverjum á heimili þínu á síðastliðnum fimm árum, eða frá árinu 2000. Þar sem það 
getur verið erfitt að muna þannig atvik mun ég gefa þér nægan tíma til að hugsa 
þig vel um.

sp7) Þeir sem segja já í sp1
Hefur ökutæki verið stolið frá þér eða einhverjum á heimili þínu á síðastliðnum 
fimm árum?
Taktu þinn tíma til að hugsa þig vel um.
1: Já 
2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki

SKEMMDARSTARFSSEMI SKAL EKKI SKRÁ HÉR HELDUR UNDIR NÆSTU SPURNINGU

sp8) Þeir sem segja „já“ í sp1
Hefur bílaútvarpi eða einhverju öðru sem skilið hefur verið eftir inni í bílnum, hluta 
af bifreið, svo sem spegli eða hjólbarða, verið stolið frá þér eða einhverjum á heimili 
þínu á síðastliðnum fimm árum?
1: Já 
2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki

sp9) Þeir sem segja „já“ í sp3
Hefur rafknúnu reiðhjóli, rafknúnu hlaupahjóli eða vélhjóli verið stolið frá þér eða 
einhverjum á þínu heimili á síðastliðnum fimm árum?
1: Já 
2: Nei
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98: Neitar
99: Veit ekki

sp10) Þeir sem segja „já“ í sp5
Hefur reiðhjóli verið stolið frá þér eða einhverjum á þínu heimili á síðastliðnum 
fimm árum, reiðhjól barna eru talin með?
1: Já 
2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki

sp11) Allir
Hefur einhver komist inn á heimili þitt eða dvalarstað þinn án samþykkis og stolið 
einhverju eða reynt að stela einhverju á síðastliðnum fimm árum? Hér á ég ekki við 
þjófnaði úr sumarbústað, bílskúr, geymsluskúr eða skýli.

UNDANSKILIN ERU MISHEPPNAÐAR TILRAUNIR, Þ.E. SKEMMDIR Á LÁSUM, HURÐUM 
OG GLUGGUM EÐA RISPUR Í KRINGUM LÁSA.

EF BROTIST ER INN Í FJÖLBÝLISHÚS EN EKKI INN Í ÍBÚÐ VIÐKOMANDI SKAL MERKJA 
VIÐ NEI.

1: Já 
2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki

sp12) Allir
Fyrir utan áðurnefnt tilvik hefur þú einhverja sönnun fyrir því að einhver hafi gert 
misheppnaða tilraun til að komast inn á heimili eða dvalarstað þinn á síðastliðnum 
fimm árum, til dæmis, skemmdir á lásum, hurðum og gluggum eða rispur í kringum 
lása?
1: Já 
2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki

Nú ætla ég að spyrja þig nokkurra spurninga um það sem hefur komið fyrir þig 
persónulega. Ekki um það sem hefur þegar verið fjallað um, eða það sem hefur 
hent annað heimilisfólk.

sp13) Allir
Hefur einhverju verið stolið frá þér með því að beita valdi eða hótunum eða hefur 
einhver reynt að stela frá þér með því að beita valdi eða að hóta að beita valdi á 
síðastliðnum 5 árum eða frá árinu 2000?

VASAÞJÓFNAÐ SKAL SKRÁ UNDIR NÆSTU SPURNINGU.

1: Já 
2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki
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sp14) Allir
Auk þjófnaðar þar sem valdi er beitt eru til margar aðrar gerðir af þjófnuðum 
á persónulegum munum, svo sem vasaþjófnaður eða þjófnaður á tösku, veski, 
fatnaði, skartgripum eða íþróttaáhöldum. Þetta getur átt sér stað á vinnustaðnum, 
í skólanum, á barnum, í almenningsfarartækjum, á ströndinni eða úti á götu, hér á 
landi eða erlendis. Hefur þú sjálf(ur) verið fórnarlamb einhvers af framangreindum 
þjófnuðum einhvern tímann á síðastliðnum fimm árum eða frá árinu 2000?

ÞESSA SPURNINGU SKAL LESA HÆGT

1: Já 
2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki

Ég minni á að spurningalistinn er lagður fyrir í 40 löndum og því finnst þér 
stundum spurningarnar hljóma einkennilega. Næst langar mig til að spyrja þig 
nokkurra spurninga um ofbeldisglæpi þar sem þú hefur sjálf(ur) verið fórnarlambið. 
Fyrst mun ég spyrja frekar persónulegrar spurningar.  

sp15) Allir
Stundum grípur fólk, snertir eða RÆÐST Á aðra á mjög særandi máta á kynferðis-
legan hátt. Þetta getur komið fyrir á heimili eða annars staðar, svo sem á bar, úti 
á götu, í skóla, í almenningsfarartækjum, í kvikmyndahúsum, á ströndinni eða á 
vinnustað. Hefur þú einhvern tíma orðið fyrir kynferðisbroti á síðastliðnum fimm 
árum? Hér er átt við allt sem þú upplifir sem kynferðisbrot.
Hugsaðu þig vel um.

NAUÐGANIR OG KYNFERÐISBROT Á HEIMILUM SKULU TALIN MEÐ HÉR.

1: Já 
2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki

sp16) Allir
Að frátöldum kynferðisbrotum, hefur verið ráðist á þig eða hefur einhver hótað þér 
á mjög ógnvekjandi hátt að þínu mati á síðastliðnum fimm árum, annaðhvort heima 
hjá þér eða annars staðar, svo sem á barnum, úti á götu, í skólanum, í almennings-
farartækjum, á ströndinni eða á vinnustað?
1: Já 
2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki

sp17) Allir
Gjörðu svo vel og taktu þinn tíma til að hugsa þig um. Slíkt tilfelli gæti einnig hafa 
varðað maka þinn, fjölskyldumeðlim eða náinn vin. Fyrir utan þau tilfelli sem spurt 
hefur verið um, hefur einhver sem þú þekkir vel ráðist á þig eða hótað þér á mjög 
ógnvekjandi hátt að þínu mati á síðastliðnum fimm árum?
1: Já 
2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki
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Nú ætla ég aðeins að fara til baka og spyrja þig um afbrot sem þú sagðir áðan að 
hefðu komið fyrir þig eða einhvern á þínu heimili?

sp18) Þeir sem segja „já“ í sp7 - Lesa upp svarkosti
Þú minntist á bílaþjófnað.  Hvenær átti hann sér stað?  Var það á síðasta ári, árið 
2003 eða fyrir þann tíma?

EF VIÐMÆLANDI HEFUR ORÐIÐ FÓRNARLAMB AFBROTA OFTAR EN EINU SINNI 
OG AÐ MINNSTA KOSTI EINU SINNI ÁRIÐ 2004:  SKAL SKRÁ INN 1)  SEINASTA ÁR 
(2004)

EF OFTAR EN EINU SINNI EN ALDREI ÁRIÐ 2004 ÞÁ SKAL MIÐA VIÐ SÍÐASTA 
ÞJÓFNAÐ

SPYRLAR: LESIÐ SVARMÖGULEIKANA
1: Á síðasta ári, 2004
2: Árið 2003
3: Fyrir þann tíma
98: Neitar
99: Veit ekki, man ekki (ekki lesa upp)

sp19) Þeir sem svara „á síðasta ári“ í sp18
Hvað gerðist þetta oft á árinu 2004?
1: Einu sinni
2: Tvisvar sinnum
3: Þrisvar sinnum
4: Fjórum sinnum
5: Fimm sinnum eða oftar
98: Neitar
99: Veit ekki, man ekki

sp20) Þeir sem segja „já“ í sp7
Átti þessi þjófnaður sér stað við heimili þitt eða dvalarstað, nálægt heimilinu eða 
dvalarstað, annars staðar í borginni (bænum), í vinnunni, annars staðar á landinu 
eða gerðist það erlendis?

EF VIÐMÆLANDI HEFUR FÓRNARLAMB OFTAR EN EINU SINNI SÍÐASTLIÐIN FIMM ÁR 
SKAL SPYRJA UM SÍÐASTA SKIPTIÐ SEM ÞAÐ GERÐIST.  TELJA SKAL MEÐ TILFELLI 
SEM ÁTTU SÉR STAÐ Í BÍLSKÚRUM, Á BÍLASTÆÐUM O.S.FRV. 

1: Á heimili (dvalarstað)
2: Nálægt heimili (dvalarstað)
3: Annarsstaðar í borginni (bænum)
4: Í vinnunni
5: Annars staðar á landinu
6: Erlendis
98: Neitar
99: Veit ekki

sp21) Þeir sem segja „já“ í sp7 
Fékkst þú eða fjölskyldumeðlimur þinn ökutækið aftur þegar því var stolið?
 1: Já
 2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki
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sp22) Þeir sem segja „já“ í sp7 
Var atvikið tilkynnt til lögreglunnar þegar það átti sér stað?
 1: Já 
 2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki

sp23) Þeir sem segja „já“ í sp7 
Þegar tekið er tillit til allra þátta hversu alvarlegt var þá atvikið gagnvart þér eða 
þeim á heimilinu sem lenti í því? Var það mjög alvarlegt, nokkuð alvarlegt eða ekki 
mjög alvarlegt?
 1: Mjög alvarlegt
 2: Nokkuð alvarlegt
 3: Ekki mjög alvarlegt
98: Neitar
99: Veit ekki

sp24) Þeir sem segja já í sp8 - Lesa upp svarmöguleika
Hvenær átti þjófnaðurinn ÚR bílnum sem þú minntist á áðan sér stað?  Gerðist það 
á síðasta ári, 2004, árið 2003 eða fyrir þann tíma?

EF VIÐMÆLANDI HEFUR ORÐIÐ FÓRNARLAMB AFBROTA OFTAR EN EINU SINNI OG 
AÐ MINNSTA KOSTI EINU SINNI ÁRIÐ 2004  SKAL SKRÁ INN 1)  SEINASTA ÁR (2004)

SPYRLAR: LESIÐ SVARMÖGULEIKANA

 1: Á síðasta ári, 2004
 2: Árið 2003
 3: Fyrir þann tíma
98: Neitar
99: Veit ekki, man ekki (ekki lesa upp)

sp25) Þeir sem segja „á síðasta ári“
Hversu oft átti það sér stað árið 2004?
 1: Einu sinni
 2: Tvisvar sinnum
 3: Þrisvar sinnum
 4: Fjórum sinnum
 5: Fimm sinnum eða oftar
98: Neitar
99: Veit ekki, man ekki

sp26) Þeir sem segja „já“ í sp8
Átti þessi þjófnaður sér stað við heimili þitt eða dvalarstað, nálægt heimilinu eða 
dvalarstað, annars staðar í borginni (bænum), í vinnunni, annars staðar á landinu 
eða gerðist það erlendis?

EF VIÐMÆLANDI HEFUR  ORÐIÐ FÓRNARLAMB OFTAR EN EINU SINNI SÍÐASTLIÐIN 
FIMM ÁR SKAL SPYRJA UM SÍÐASTA SKIPTIÐ SEM ÞAÐ GERÐIST. TELJA SKAL MEÐ 
TILFELLI SEM ÁTTU SÉR STAÐ Í BÍLSKÚRUM, Á BÍLASTÆÐUM O.S.FRV. 

 1: Á heimili (dvalarstað)
 2: Nálægt heimili (dvalarstað)
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 3: Annars staðar í borginni (bænum)
 4: Í vinnunni
 5: Annarsstaðar á landinu
 6: Erlendis
98: Neitar
99: Veit ekki

sp27) Þeir sem segja „já“ við sp8
Var atvikið tilkynnt til lögreglunnar þegar það átti sér stað?
 1: Já
 2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki

sp28) Þeir sem segja „já“ í sp27
Á heildina litið varstu ánægð(ur) eða óánægð(ur) með hvernig lögreglan tók á 
málinu?
 1: Ánægð(ur)
 2: Óánægð(ur)
98: Neitar
99: Veit ekki

sp29) Þeir sem segja „óánægð(ur)“ í sp28 
FJÖLSVAR - MERKIÐ VIÐ ALLT SEM NEFNT ER
Af hvaða ástæðum varstu óánægð(ur)?
Þú mátt telja upp fleiri en eina ástæðu.

FJÖLSVAR
 1: Gerði ekki nóg
 2: Sýndi ekki áhuga
 3: Fann ekki eða náði ekki afbrotaaðilanum
 4: Endurheimti ekki eign mína (muni)
 5: Upplýsti mig ekki almennilega um framgang mála
 6: Kom ekki rétt fram við mig, var ókurteis
 7: Var lengi á leiðinni
70: Aðrar ástæður
98: Neitar 
99: Veit ekki 

sp30) Þeir sem segja „já“ við sp8
Þegar tekið er tillit til allra þátta hversu alvarlegt var þá tilvikið gagnvart þér eða 
þeim á heimilinu sem lenti í því. Var það mjög alvarlegt, nokkuð alvarlegt eða ekki 
mjög alvarlegt?
 1: Mjög alvarlegt
 2: Nokkuð alvarlegt
 3: Ekki mjög alvarleg
98: Neitar
99: Veit ekki

sp31) Þeir sem segja „já“ við sp9 - LESA UPP SVARMÖGULEIKA
Hvenær átti þjófnaðurinn á vélhjóli, rafknúnu reiðhjóli eða rafknúnu hlaupahjóli 
sem þú minntist á áðan sér stað?
Gerðist það á síðasta ári, 2004, árið 2003 eða fyrir þann tíma?

EF VIÐMÆLANDI HEFUR ORÐIÐ FÓRNARLAMB AFBROTA OFTAR EN EINU SINNI OG 
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AÐ MINNSTA KOSTI EINU SINNI ÁRIÐ 2004:  SKAL SKRÁ INN 1)  SÍÐASTA ÁR (2004)

SPYRLAR: LESIÐ SVARMÖGULEIKANA

 1: Á síðasta ári, 2004
 2: Árið 2003
 3: Fyrir þann tíma
98: Neitar
99: Veit ekki, man ekki (EKKI LESA UPP)

sp32) Þeir sem segja „á síðasta ári“ í sp31
Hversu oft átti það sér stað árið 2004?
 1: Einu sinni
 2: Tvisvar sinnum
 3: Þrisvar sinnum
 4: Fjórum sinnum
 5: Fimm sinnum eða oftar
98: Neitar
99: Veit ekki, man ekki

sp33) Þeir sem segja já í sp9
Átti þessi þjófnaður sér síðast stað við heimili þitt eða dvalarstað, nálægt heimilinu 
eða dvalarstað, annars staðar í borginni (bænum), í vinnunni, annars staðar á land-
inu eða gerðist það erlendis?

EF VIÐMÆLANDI HEFUR ORÐIÐ FÓRNARLAMB OFTAR EN EINU SINNI SÍÐASTLIÐIN 
FIMM ÁR SKAL SPYRJA UM SÍÐASTA SKIPTIÐ SEM ÞAÐ GERÐIST. 

 1: Á heimili (dvalarstað)
 2: Nálægt heimili (dvalarstað)
 3: Annars staðar í borginni (bænum)
 4: Í vinnunni
 5: Annarsstaðar á landinu
 6: Erlendis
98: Neitar
99: Veit ekki

sp34) Þeir sem segja „já“ við sp9
Var atvikið tilkynnt til lögreglunnar þegar það átti sér stað?
 1: Já
 2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki

sp35) Þeir sem segja „já“ við sp9
Þegar tekið er tillit til allra þátta hversu alvarlegt var þá tilvikið gagnvart þér eða 
þeim á heimilinu sem lenti í því? Var það mjög alvarlegt, nokkuð alvarlegt eða ekki 
mjög alvarlegt?
1: Mjög alvarlegt
2: Nokkuð alvarlegt
3: Ekki mjög alvarlegt
98: Neitar
99: Veit ekki
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sp36) Þeir sem segja „já“ við sp10 - LESA UPP SVARMÖGULEIKA
Hvenær átti þjófnaðurinn á reiðhjólinu sem þú minntist á áðan sér stað?  Gerðist 
það á síðasta ári, 2004, árið 2003 eða fyrir þann tíma?

EF VIÐMÆLANDI HEFUR ORÐIÐ FÓRNARLAMB AFBROTA OFTAR EN EINU SINNI OG 
AÐ MINNSTA KOSTI EINU SINNI ÁRIÐ 2004: SKAL SKRÁ INN 1)  SÍÐASTA ÁR (2004) 

SPYRLAR LESIÐ SVARMÖGULEIKANA

1: Á síðasta ári, 2004
2: Árið 2003
3: Fyrir þann tíma
98: Neitar
99: Veit ekki, man ekki (ekki lesa upp)

sp37) Þeir sem segja „á síðasta ári“ í sp36
Hversu oft átti það sér stað árið 2004?
1: Einu sinni
2: Tvisvar sinnum
3: Þrisvar sinnum
4: Fjórum sinnum
5: Fimm sinnum eða oftar
98: Neitar
99: Veit ekki, man ekki

sp38) Þeir sem segja „já“ í sp10
Átti þessi þjófnaður sér síðast stað við heimili þitt eða dvalarstað, nálægt heimilinu 
eða dvalarstað, annars staðar í borginni (bænum), í vinnunni, annars staðar á land-
inu eða gerðist það erlendis?

EF VIÐMÆLANDI HEFUR ORÐIÐ FÓRNARLAMB OFTAR EN EINU SINNI SÍÐASTLIÐIN 
FIMM ÁR SKAL SPYRJA UM SÍÐASTA SKIPTIÐ SEM ÞAÐ GERÐIST. 

 1: Á heimili (dvalarstað)
 2: Nálægt heimili (dvalarstað)
 3: Annars staðar í borginni (bænum)
4: Í vinnunni
5: Annars staðar á landinu
6: Erlendis
98: Neitar
99: Veit ekki

sp39) Þeir sem segja „já“ við sp10
Var atvikið tilkynnt til lögreglunnar þegar það átti sér stað?
1: Já
2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki

sp40) Þeir sem segja „já“ við sp10
Þegar tekið er tillit til allra þátta hversu alvarlegt var þá tilvikið gagnvart þér eða 
þeim af heimilinu sem lenti í því? Var það mjög alvarlegt, nokkuð alvarlegt eða ekki 
mjög alvarlegt?
1: Mjög alvarlegt
2: Nokkuð alvarlegt
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3: Ekki mjög alvarlegt
98: Neitar
99: Veit ekki

sp41) Þeir sem segja „já“ í sp11  - Lesa upp svarmöguleika
Þú minntist á að einhver hafi komist inn á heimili eða dvalarstað þinn einhvern 
tímann á síðastliðnum fimm árum án leyfis og stolið eða reynt að stela einhverju.  
Hvenær átt það sér stað?  Gerðist það á síðasta ári, 2004, árið 2003 eða fyrir þann 
tíma?

EF VIÐMÆLANDI HEFUR ORÐIÐ FÓRNARLAMB AFBROTA OFTAR EN EINU SINNI OG 
AÐ MINNSTA KOSTI EINU SINNI ÁRIÐ 2004 SKAL SKRÁ INN 1)  SEINASTA ÁR (2004)

SPYRLAR: LESIÐ SVARMÖGULEIKANA

1: Á síðasta ári, 2004
2: Árið 2003
3: Fyrir þann tíma
98: Neitar
99: Veit ekki, man ekki (ekki lesa upp)

sp42) Þeir sem segja „á síðasta ári“ í sp41
Hversu oft átti það sér stað árið 2004? 
1: Einu sinni
2: Tvisvar sinnum
3: Þrisvar sinnum
4: Fjórum sinnum
5: Fimm sinnum eða oftar
98: Neitar
99: Veit ekki, man ekki

sp43) Þeir sem segja „já“ í sp11 
Var einhver heima þegar það átti sér stað?

EF FÓRNARLAMB OFTAR EN EINU SINNI SÍÐASTLIÐIN FIMM ÁR SKAL SPYRJA UM 
SEINASTA SKIPTIÐ SEM ÞAÐ GERÐIST.

1: Já
2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki

sp44)   Þeir sem segja „já“ í sp11 
Varð einhver á heimilinu var við innbrotsþjófana?
1: Já
2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki

sp45) Þeir sem segja „já“ í sp11 
Var einhverju stolið?

EF FÓRNARLAMB OFTAR EN EINU SINNI SÍÐASTLIÐIN FIMM ÁR SKAL SPYRJA UM 
SEINASTA SKIPTIÐ SEM ÞETTA GERÐIST . 
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1: Já
2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki

sp46) Þeir sem segja „já“ í sp45 
OPIN SPURNING SKRÁIÐ SVAR Í ÞÚSUND KRÓNUM
Hvert er gróft mat þitt á samanögðu verðmæti eignanna sem stolið var og einnig 
matsverð á eignarskemmdum?

SKRIFIÐ UPPHÆÐINA, JAFNVEL ÞEGAR UM GRÓFT MAT ER AÐ RÆÐA.
EF VIÐMÆLANDI ER ÓVISS SKAL SPYRJA UM KOSTNAÐ VIÐ ENDURNÝJUN EÐA 
VIÐGERÐARKOSTNAÐ.

SPYRLAR: ATHUGIÐ AÐ STAÐFESTA ÓEÐLILEGA HÁAR UPPHÆÐIR.

SPYRLAR: SKRÁIÐ Í ÞÚSUNDUM KRÓNA ÞANNIG AÐ 5 ÞÚSUND ERU 5 OG 500
ÞÚSUND ERU 500.

sp47) Þeir sem segja „já“ í sp11 
Var atvikið tilkynnt til lögreglunnar þegar það átti sér stað?
1: Já
2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki

sp48) Þeir sem segja „já“ í sp 47
Varstu á heildina lítið ánægð(ur) eða óánægð(ur) með hvernig lögreglan tók á 
málinu?
1: Ánægð(ur)
2: Óánægð(ur)
98: Neitar
99: Veit ekki

sp49) Þeir sem segja „óánægð(ur)“ í sp48 
FJÖLSVAR - MERKIÐ VIÐ ALLT SEM SAGT ER
Af hvaða ástæðum varstu óánægð(ur)? Þú mátt telja upp fleiri en eina ástæðu.

FJÖLSVAR

1: Gerði ekki nóg
2: Sýndi ekki áhuga
3: Fann ekki eða náði ekki afbrotaaðilanum
4: Endurheimti ekki eign mína (muni)
5: Upplýsti mig ekki almennilega um framgang mála
6: Kom ekki rétt fram við mig, var ókurteis
7: Var lengi á leiðinni
70: Aðrar ástæður, hvaða? OPIN SPURNING.
98: Neitar 
99: Veit ekki 

sp50) Þeir sem segja „nei“ í sp47 - FJÖLSVAR - MERKJA VIÐ ALLT SEM SAGT ER
Hvers vegna tilkynntirðu ekki brotið? 
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FJÖLSVAR

Geturðu sagt mér aðeins meira?

1: Ekki nógu alvarlegt, enginn missir, lítið mál
2: Leysti það sjálf(ur), vissi hver brotamaðurinn var
3: Óviðeigandi fyrir lögreglu, lögregla ekki nauðsynleg
4: Tilkynnti í staðinn til annarra yfirvalda
5: Fjölskylda mín leysti málið
6: Engin trygging
7: Lögreglan gat ekkert aðhafst, vantaði sannanir
8: Lögreglan vildi ekkert gera í málinu
9: Hræðsla, mislíkar við lögregluna, vill ekki aðild lögreglu
10: Þorði ekki (vegna hættu á hefndum)
70: Aðrar ástæður, hverjar? OPIN SPURNING.
98: Neitar 
99: Veit ekki 

sp51) Þeir sem segja „já“ í sp11 
Þegar tekið er tillit til allra þátta hversu alvarlegt var þá tilvikið gagnvart þér eða 
þeim á heimilinu sem lenti í því.

Var það mjög alvarlegt, nokkuð alvarlegt eða ekki mjög alvarlegt?
1: Mjög alvarlegt
2: Nokkuð alvarlegt
3: Ekki mjög alvarlegt
98: Neitar
99: Veit ekki

sp52) Þeir sem segja já í sp11 
Í sumum löndum eru samtök til að aðstoða fórnarlömb afbrota með því að veita 
upplýsingar eða hagnýtan og andlegan stuðning.

Hafðir þú eða einhver af heimili þínu samband við einhver samtök eftir þetta at-
vik?
1: Já
2: Nei
90: Veit ekki af þannig samtökum, á ekki við (ekki lesa upp)
98: Neitar
99: Veit ekki

sp53) Þeir sem segja „já“ í sp11 
Telur þú að þjónusta slíkra SÉRHÆFÐRA samtaka fyrir fórnarlömb hefði komið þér 
eða heimilisfólkinu að gagni eftir þetta atvik?
1: Já, komið að gagni
2: Nei, ekki komið að gagni
98: Neitar
99: Veit ekki

sp54) Þeir sem segja „já“ í sp12 - LESIÐ UPP SVARMÖGULEIKA
Þú minntist á atvik þar sem einhver reyndi að komast inn á heimili (dvalarstað) þinn 
en tókst það ekki. Hvenær átti það sér stað? Gerðist það á síðasta ári, 2004, árið 
2003 eða fyrir þann tíma?
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EF AÐ VIÐMÆLANDI HEFUR ORÐIÐ FÓRNARLAMB AFBROTA OFTAR EN EINU SINNI 
OG AÐ MINNSTA KOSTI EINU SINNI ÁRIÐ 2004:  SKAL SKRÁ INN 1)  SEINASTA ÁR 
(2004).

1: Á síðasta ári, 2004
2: Árið 2003
3: Fyrir þann tíma
98: Neitar
99: Veit ekki, man ekki 

sp55) Þeir sem segja „á síðasta ári“ í sp54
Hversu oft átti þetta sér stað árið 2004?
1: Einu sinni
2: Tvisvar sinnum
3: Þrisvar sinnum
4: Fjórum sinnum
5: Fimm sinnum eða oftar
98: Neitar 
99: Veit ekki, man ekki (ekki lesa upp)

sp56) Þeir sem segja „já“ við sp12
Var atvikið tilkynnt til lögreglunnar þegar það átti sér stað?
1: Já
2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki

sp57) Þeir sem segja „já“ við sp12
Þegar tekið er tillit til allra þátta hversu alvarlegt var þá tilvikið gagnvart þér eða 
þeim á heimilinu sem lenti í því.
Var það mjög alvarlegt, nokkuð alvarlegt eða ekki mjög alvarlegt?
1: Mjög alvarlegt
2: Nokkuð alvarlegt
3: Ekki mjög alvarleg
98: Neitar
99: Veit ekki

sp58) Þeir sem segja „já“ við sp13 - Lesa upp svarmöguleika
Þú minntisti á atvik þar sem einhver stal einhverju frá þér eða reyndi að stela ein-
hverju frá þér með valdi eða hótun um valdbeitingu. Hvenær átti það sér stað? 
Gerðist það á síðasta ári, 2004, árið 2003 eða fyrir þann tíma?

EF VIÐMÆLANDI HEFUR ORÐIÐ FÓRNARLAMB AFBROTA OFTAR EN EINU SINNI OG 
AÐ MINNSTA KOSTI EINU SINNI ÁRIÐ 2004  SKAL SKRÁ INN 1)  SEINASTA ÁR (2004)

SPYRLAR: LESIÐ

1: Á síðasta ári, 2004
2: Árið 2003
3: Fyrir þann tíma
98: Neitar
99: Veit ekki, man ekki (ekki lesa upp)

sp59) Þeir sem segja „á ðasta almanaksári“ í sp58
Hversu oft átti það sér stað árið 2004?
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1: Einu sinni
2: Tvisvar sinnum
3: Þrisvar sinnum
4: Fjórum sinnum
5: Fimm sinnum eða oftar
98: Neitar
99: Veit ekki, man ekki

sp60) Þeir sem segja „já“ við sp13
Átti þjófnaðurinn eða tilraunin til þjófnaðar með valdi sér síðast stað á heimili þínu 
eða dvalarstað, nálægt þínu heimilinu eða dvalarstað, annars staðar í borginni eða í 
hverfinu, í vinnunni, annarsstaðar á landinu eða gerðist það erlendis?

EF VIÐMÆLANDI HEFUR ORÐIÐ FÓRNARLAMB OFTAR EN EINU SINNI SÍÐASTLIÐIN 
FIMM ÁR SKAL SPYRJA UM SÍÐASTA SKIPTIÐ SEM ÞAÐ GERÐIST. 
1: Á heimili (dvalarstað)
 2: Nálægt heimili (dvalarstað)
 3: Annars staðar í borginni (bænum)
4: Í vinnunni
5: Annars staðar á landinu
6: Erlendis
98: Neitar
99: Veit ekki

sp61) Þeir sem segja „já“ við sp13
Var árásarmaðurinn eða einhver árásarmannanna með hníf, byssu eða önnur vopn 
eða var eitthvað notað sem vopn?
1: Já
2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki

sp62) Þeir sem segja „já“ við sp61
Hvað var notað?

FJÖLSVAR
1: Hnífur
2: Byssa
3: Önnur vopn, barefli
4: Eitthvað notað sem vopn
98: Neitar 
99: Veit ekki 

sp63) Þeir sem segja „byssa“ í sp62
Var þetta skammbyssa eða byssa með löngu hlaupi?

HÉR TELJAST MEÐ HAGLABYSSUR, RIFFLAR OG VÉLBYSSU
1: Skammbyssa
2: Byssa með löngu hlaupi (riffill, vélbyssa)
98: Neitar
99: Veit ekki
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sp64) Þeir sem nefna „vopn“ í sp62 - SPYRJA UM ÞAÐ HVORT VOPNI HAFI VERIÐ
BEITT
TELJA SKAL VOPN SEM BEITT VAR:
-HNÍFUR/ÖNNUR VOPN/SPÝTA: HÓTAÐ MEÐ ÞVÍ EÐA VAR FÓRNARLAMB Í LÍKAM-
LEGRI NÁLÆGÐ VIÐ VOPNIÐ.
-BYSSA: VAR HÓTAÐ MEÐ HENNI EÐA VAR SKOTIÐ AF HENNI
1: Já
2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki

sp65) Þeir sem segja „já“ við sp13
Stal árásarmaðurinn einhverju frá þér?
1: Já
2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki

sp66) Þeir sem segja „já“ við sp13
Var atvikið tilkynnt til lögreglunnar þegar það átti sér stað?
1: Já
2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki

sp67) Þeir sem segja „já“ við sp66
Varstu á heildina litið ánægð(ur) eða óánægð(ur) með hvernig lögreglan tók á 
málinu?
1: Ánægð(ur)
2: Óánægð(ur)
98: Neitar
99: Veit ekki

sp68) Þeir sem segja „óánægð(ur)“ í sp67 - Fjölsvar -Merkja við allt sem sagt er
Af hvaða ástæðum varstu óánægð(ur)?
Þú mátt telja upp fleiri en eina ástæðu.

FJÖLSVAR
1: Gerði ekki nóg
2: Sýndi ekki áhuga
3: Fann ekki eða náði ekki afbrotaaðilanum
4: Endurheimti ekki eign mína (muni)
5: Upplýsti mig ekki almennilega um framgang mála
6: Kom ekki rétt fram við mig, var ókurteis
7: Var lengi á leiðinni
70: Aðrar ástæður
98: Neitar 
99: Veit ekki 

sp69) Þeir sem segja „já“ í sp13
Þegar tekið er tillit til allra þátta hversu alvarlegt var þá tilvikið gagnvart þér. Var 
það mjög alvarlegt, nokkuð alvarlegt eða ekki mjög alvarlegt?
1: Mjög alvarlegt
2: Nokkuð alvarlegt
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3: Ekki mjög alvarlegt
98: Neitar
99: Veit ekki

sp70) Þeir sem segja „já“ í sp13 
Í sumum löndum eru samtök til að aðstoða fórnarlömb afbrota með því að veita 
upplýsingar eða hagnýtan og andlegan stuðning. Hafðir þú eða einhver á heimili 
þínu samband við einhver samtök eftir þetta atvik?
1: Já
2: Nei
90: Veit ekki af þannig samtökum, á ekki við (EKKI LESA UPP)
98: Neitar
99: Veit ekki

sp71) Þeir sem segja „já“ í sp13
Telur þú að þjónusta slíkra SÉRHÆFÐRA samtaka fyrir fórnarlömb hefði komið þér 
að gagni eftir þetta atvik?
1: Já, komið að gagni
2: Nei, ekki komið að gagni
98: Neitar
99: Veit ekki

sp72) Þeir sem segja „já“ í sp14
Hvenær átti þetta atvik sér stað sem þú minntist á áðan þar sem persónulegum 
eigum var stolið? Gerðist það á síðasta ári, 2004, árið 2003 eða fyrir þann tíma?

EF VIÐMÆLANDI HEFUR ORÐIÐ FÓRNARLAMB AFBROTA OFTAR EN EINU SINNI OG 
AÐ MINNSTA KOSTI EINU SINNI ÁRIÐ 2004  SKAL SKRÁ INN 1)  SEINASTA ÁR (2004)

1: Á síðasta ári, 2004
2: Árið 2003
3: Fyrir þann tíma
98: Neitar
99: Veit ekki, man ekki 

sp73) Þeir sem segja „á síðasta almanaksári“ í sp72
Hversu oft átti það sér stað árið 2004?
1: Einu sinni
2: Tvisvar sinnum
3: Þrisvar sinnum
4: Fjórum sinnum
5: Fimm sinnum eða oftar
98: Neitar
99: Veit ekki, man ekki

sp74) Þeir sem segja já í sp14
Átti þjófnaðurinn sér síðast stað á heimili þínu eða dvalarstað, nálægt heimili eða 
dvalarstað, annars staðar í borginni (bænum), í vinnunni, annars staðar á landinu 
eða gerðist það erlendis?

EF VIÐMÆLANDI HEFUR FÓRNARLAMB OFTAR EN EINU SINNI SÍÐASTLIÐIN FIMM ÁR 
SKAL SPYRJA UM SÍÐASTA SKIPTIÐ SEM ÞAÐ GERÐIST. 

1: Á heimili (dvalarstað)
 2: Nálægt heimili (dvalarstað)
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 3: Annars staðar í borginni (bænum)
4: Í vinnunni
5: Annars staðar á landinu
6: Erlendis
98: Neitar
99: Veit ekki

sp75) Þeir sem segja „já“ í sp14
Þegar þetta gerðist hélstu þá á því eða varstu með á þér það sem stolið var, það er 
var þetta vasaþjófnaður?
1: Já 
2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki

sp76)    Þeir sem segja „já“ í sp14
Var atvikið tilkynnt til lögreglunnar þegar það átti sér stað?
1: Já 
2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki

sp77) Þeir sem segja „já“ í sp14
Þegar tekið er tillit til allra þátta hversu alvarlegt var þá atvikið gagnvart þér? Var 
það mjög alvarlegt, nokkuð alvarlegt eða ekki mjög alvarlegt?
1: Mjög alvarlegt
2: Nokkuð alvarlegt
3: Ekki mjög alvarlegt
98: Neitar
99: Veit ekki

sp78) Þeir sem segja „já“ í sp15 - LESA UPP SVARMÖGULEIKA
Þú minntist á áðan að þú hafir orðið fórnarlamb kynferðisbrots.
Má ég spyrja þig nánar út í þetta. Hvenær átti það sér stað? Gerðist það á síðasta ári, 
2004, árið 2003 eða fyrir þann tíma?

EF VIÐMÆLANDI HEFUR ORÐIÐ FÓRNARLAMB AFBROTA OFTAR EN EINU SINNI 
OG AÐ MINNSTA KOSTI EINU SINNI ÁRIÐ 2004:  SKAL SKRÁ INN 1)  SEINASTA ÁR 
(2004)

1: Á síðasta ári, 2004
2: Árið 2003
3: Fyrir þann tíma
98: Neitar
99: Veit ekki, man ekki 

sp79) Þeir sem segja „á síðasta ári“ í sp78
Hversu oft átti það sér stað árið 2004?

1: Einu sinni
2: Tvisvar sinnum
3: Þrisvar sinnum
4: Fjórum sinnum
5: Fimm sinnum eða oftar
98: Neitar
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99: Veit ekki, man ekki (ekki lesa upp)

sp80) Þeir sem segja „já“ í sp15
Átti atvikið sér síðast stað á heimili þínu eða dvalarstað, nálægt þínu heimilinu eða 
dvalarstað, annarsstaðar í borginni (bænum), í vinnunni, annarsstaðar á landinu eða 
gerðist það erlendis?

EF VIÐMÆLANDI HEFUR ORÐIÐ FÓRNARLAMB OFTAR EN EINU SINNI SÍÐASTLIÐIN 
FIMM ÁR SKAL SPYRJA UM SÍÐASTA SKIPTIÐ SEM ÞAÐ GERÐIST. 

1: Á heimili (dvalarstað)
2: Nálægt heimili (dvalarstað)
3: Annars staðar í borginni (bænum)
4: Í vinnunni
5: Annars staðar á landinu
6: Erlendis
98: Neitar
99: Veit ekki

sp81) Þeir sem segja „já“ í sp15
Myndir þú lýsa þessu atviki sem nauðgun, tilraun til nauðgunar, grófri kynferðislegri 
áreitni eða særandi framkomu að öðru leyti?
1: Nauðgun
2: Tilraun til nauðgunar
3: Grófri kynferðislegri áreitni
4: Særandi framkomu
98: Neitar
99: Veit ekki

sp82) Þeir sem segja „já“ í sp15
Hversu margir tóku þátt í brotinu?

 1: Einn
 2: Tveir
 3: Þrír
 4: Fleiri

98: Neitar
99: Veit ekki

sp83) Þeir sem nefna tölu í sp82
Þekktir þú brotamanninn/-mennina með nafni eða í sjón þegar afbrotið átti sér 
stað?
1: Þekkti ekki brotamanninn/-mennina
2: (Að minnsta kosti einn) þekktur í sjón
3: (Að minnsta kosti einn) þekktur með nafni
4: Sá ekki brotamanninn/-mennina
98: Neitar
99: Veit ekki

sp84) Þeir sem þekktu í sjón eða með nafni í sp83
Var einhver þeirra maki þinn, fyrrverandi maki, sambýlismaður eða kona, fyrrverandi
sambýlismaður eða kona, kærasti eða kærasta, fyrrverandi kærasti eða kærasta, æt-
tingi, náinn vinur eða vinnufélagi?
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VERIÐ ER AÐ TALA UM SAMBÖND STÓÐU YFIR  ÞEGAR ATVIKIÐ ÁTTI SÉR STAÐ.
EF ÓVISS, KANNIÐ HVORT FÓRNARLAMBIÐ ÁTTI FYRRVERANDI MAKA, FYRRVERAN-
DI FÉLAGA EÐA FYRRVERANDI KÆRASTA ÞEGAR ATVIKIÐ Á SÉR STAÐ. 

FJÖLSVAR

1: Maki, sambýlismaður/-kona (á þeim tíma)
2: Fyrrverandi maki/-fyrrverandi sambýlismaður, kona (á þeim tíma)
3: Kærasti, kærasta (á þeim tíma)
4: Fyrrverandi kærasti, fyrrverandi kærasta (á þeim tíma)
5: Ættingi
6: Náinn vinur
7: Vinnufélagi (vinnur/-vann með)
90: Ekkert að ofantöldu 
98: Neitar 
99: Veit ekki 

sp85) Þeir sem segja „já“ í sp15
Bar brotamaðurinn/mennirnir hníf, byssu, annað vopn eða var eitthvað notað sem 
vopn?
1: Já
2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki

sp86) Þeir sem segja „já“ í sp85
Hvað var notað?

FJÖLSVAR

1: Hnífur
2: Byssa
3: Önnur vopn, barefli
4: Eitthvað notað sem vopn
98: Neitar
99: Veit ekki

sp87) Þeir sem segja „byssa“ í sp86
Var þetta skammbyssa eða byssa með löngu hlaupi?

HÉR TELJAST MEÐ HAGLABYSSUR, RIFFLAR OG VÉLBYSSUR

1: Skammbyssa
2: Byssa með löngu hlaupi (riffill, vélbyssa)
98: Neitar
99: Veit ekki

sp88) Þeir sem nefna vopn í sp85 
SPYRJIÐ UM ÞAÐ HVORT VOPNI HAFI VERIÐ BEITT
TELJA SKAL VOPN SEM BEITT VAR:
-HNÍFUR/ÖNNUR VOPN/SPÝTA: VAR HÓTAÐ MEÐ ÞVÍ EÐA VAR FÓRNARLAMB Í 
LÍKAMLEGRI NÁLÆGÐ VIÐ VOPNIÐ.
-BYSSA: VAR HÓTAÐ MEÐ HENNI EÐA VAR SKOTIÐ AF HENNI?

1: Já
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2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki

sp89) Þeir sem segja „já“ í sp15
Þegar tekið er tillit til allra þátta hversu alvarlegt var þá atvikið gagnvart þér? Var 
það mjög alvarlegt, nokkuð alvarlegt eða ekki mjög alvarlegt?
1: Mjög alvarlegt
2: Nokkuð alvarlegt
3: Ekki mjög alvarlegt
98: Neitar
99: Veit ekki

sp90) Þeir sem segja „já“ í sp15
Lítur þú á atvikið sem glæp?
1: Já
2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki

sp91) Þeir sem segja „já“ í sp15
Var atvikið tilkynnt til lögreglunnar þegar það átti sér stað?
1: Já
2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki

sp92) Þeir sem segja „já“ í sp91
Varstu á heildina litið ánægð(ur) með hvernig lögreglan tók á málinu?
1: Ánægð(ur)
2: Óánægð(ur)
98: Neitar
99: Veit ekki

sp93) Þeir sem segja „óánægð(ur) í sp92
FJÖLSVAR - MERKIÐ VIÐ ALLT SEM SAGT ER
Af hvaða ástæðum varstu óánægð(ur)?
Þú mátt telja upp fleiri en eina ástæðu.

FJÖLSVAR

1: Gerði ekki nóg
2: Sýndi ekki áhuga
3: Fann ekki eða náði ekki afbrotaaðilanum
4: Endurheimti ekki eign mína (muni)
5: Upplýsti mig ekki almennilega um framgang mála
6: Kom ekki rétt fram við mig, var ókurteis
7: Var lengi á leiðinni
70: Aðrar ástæður, hverjar?
98: Neitar 
99: Veit ekki 

sp94) Þeir sem segja „já“ í sp15 
Í sumum löndum eru samtök til að aðstoða fórnarlömb afbrota með því að veita upp-
lýsingar eða hagnýtan og andlegan stuðning.  Hafðir þú eða einhver á heimili þínu 
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samband við einhver samtök eftir þetta atvik?
1: Já
2: Nei
90: Veit ekki af þannig samtökum, á ekki við(EKKI LESA UPP)
98: Neitar
99: Veit ekki

sp95) Þeir sem segja „já“ í sp15
Telur þú að þjónusta slíkra SÉRHÆFÐRA samtaka fyrir fórnarlömb hefði komið þér 
að gagni eftir þetta atvik?
1: Já, komið að gagni
2: Nei,  ekki komið að gagni
98: Neitar
99: Veit ekki

sp96) Þeir sem segja „já“ í sp16 - LESA UPP SVARMÖGULEIKA
Hvenær átti líkamsárásin eða hótunin sem þú minntist á áðan sér stað?
Gerðist það á síðasta ári, 2004, árið 2003 eða fyrir þann tíma?

EF IÐMÆLANDI HEFUR ORÐIÐ FÓRNARLAMB AFBROTA OFTAR EN EINU SINNI OG AÐ 
MINNSTA KOSTI EINU SINNI ÁRIÐ 2004: SKAL SKRÁ INN 1)  SEINASTA ÁR (2004).

1: Á síðasta ári, 2004
2: Árið 2003
3: Fyrir þann tíma
98: Neitar
99: Veit ekki, man ekki 

sp97) Þeir sem segja „á síðasta ári í sp96“
Hversu oft átti það sér stað árið 2004?
1: Einu sinni
2: Tvisvar sinnum
3: Þrisvar sinnum
4: Fjórum sinnum
5: Fimm sinnum eða oftar
98: Neitar
99: Veit ekki, man ekki

sp98) Þeir sem segja „já“ í sp16
Átti atvikið sér stað á heimili þínu eða dvalarstað, nálægt þínu heimilinu eða dvalar-
stað, annars staðar í borginni (bænum), í vinnunni, annar sstaðar á landinu eða 
gerðist það erlendis?

EF VIÐMÆLANDI HEFUR ORÐIÐ FÓRNARLAMB OFTAR EN EINU SINNI SÍÐASTLIÐIN 
FIMM ÁR SKAL SPYRJA UM SÍÐASTA SKIPTIÐ SEM ÞAÐ GERÐIST. 

1: Á heimili (dvalarstað)
2: Nálægt heimili (dvalarstað)
3: Annars staðar í borginni (bænum)
4: Í vinnunni
5: Annarsstaðar á landinu
6: Erlendis
98: Neitar
99: Veit ekki
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sp99) Þeir sem segja já í sp16
Hversu margir tóku þátt í brotinu?
1: Einn
2: Tveir
3: Þrír
4: Fleiri
98: Neitar
99: Veit ekki

sp100) Þeir sem nefna tölu í sp99
Þekktir þú brotamanninn/-mennina með nafni eða í sjón þegar afbrotið átti sér 
stað?
1: Þekkti ekki brotamanninn/-mennina
2: (Að minnsta kosti einn) þekktur í sjón
3: (Að minnsta kosti einn) þekktur með nafni
4: Sá ekki brotamanninn/-mennina
98: Neitar
99: Veit ekki

sp101) Þeir sem þekktu í sjón eða með nafni í sp100 - Fjölsvar
Var einhver þeirra maki þinn, fyrrverandi maki, sambýlismaður, fyrrverandi sam-
býlismaður, kærasti, fyrrverandi kærasti, ættingi, náinn vinur eða vinnufélagi?

FJÖLSVAR

VERIÐ AÐ TALA UM SAMBÖND STÓÐU YFIR  ÞEGAR ATVIKIÐ ÁTTI SÉR STAÐ.
EF ÓVISS, KANNIÐ HVORT FÓRNARLAMBIÐ ÁTTI FYRRVERANDI MAKA, FYRR-
VERANDI FÉLAGA, FYRRVERANDI KÆRASTA ÞEGAR ATVIKIÐ Á SÉR STAÐ.

1: Maki, sambýlismaður/-kona (á þeim tíma)
2: Fyrrverandi maki/-fyrrverandi sambýlismaður, kona (á þeim tíma)
3: Kærasti, kærasta (á þeim tíma)
4: Fyrrverandi kærasti/-fyrrverandi kærasta (á þeim tíma)
5: Ættingi
6: Náinn vinur
7: Vinnufélagi (vinnur, vann með)
90: Ekkert að ofantöldu 
98: Neitar að segja 
99: Veit ekki 

sp102) Þeir sem segja „já“ í sp16
Var þér ógnað eða var beitt valdi?
1: Bara ógnað
2: Beitt valdi
98: Neitar
99: Veit ekki

sp103) Þeir sem segja „já“ í sp16
Bar brotamaðurinn/-mennirnir hníf, byssu, annað vopn eða var eitthvað notað sem 
vopn?
1: Já
2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki
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sp104) Þeir sem segja „já“ í sp103
Hvað var notað?

FJÖLSVAR
1: Hnífur
2: Byssa
3: Önnur vopn, barefli
4: Eitthvað notað sem vopn
98: Neitar 
99: Veit ekki 

sp105) Þeir sem segja „byssa“ í sp104
Var þetta skammbyssa eða byssa með löngu hlaupi?
HÉR TELJAST MEÐ HAGLABYSSUR, RIFFLAR OG VÉLBYSSUR.

1: Skammbyssa
2: Byssa með löngu hlaupi (riffill, vélbyssa)
98: Neitar
99: Veit ekki

sp106) Þeir sem nefna vopn í sp104
Var hnífnum / bareflinu /því sem notað var sem vopn, hótað eða otað að þér? Var 
byssunni hótað eða skotið af henni?
1: Já
2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki

sp107) Þeir sem segja „já“ í sp103 ??? á að vísa í Q16
Hlaustu einhverja áverka?
1: Já
2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki

sp108) Þeir sem segja „já“ í sp107
Þurftir þú að leita læknishjálpar?
1: Já
2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki

sp109) Þeir sem segja „já“ í sp16
Var atvikið tilkynnt til lögreglunnar þegar það átti sér stað?
1: Já
2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki

sp110) Þeir sem segja „já“ í sp109
Varstu á heildina litið ánægð(ur) með hvernig lögreglan tók á málinu?
1: Ánægð(ur)
2: Óánægð(ur)
98: Neitar
99: Veit ekki
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sp111) Þeir sem segja „óánægð(ur)“ í sp110 
FJÖLSVAR - MERKJA VIÐ ALLT SEM SAGT ER
Af hvaða ástæðum varstu óánægð(ur)?
Þú mátt telja upp fleiri en eina ástæðu.

FJÖLSVAR

1: Gerði ekki nóg
2: Sýndi ekki áhuga
3: Fann ekki eða náði ekki afbrotaaðilanum
4: Endurheimti ekki eign mína (muni)
5: Upplýsti mig ekki almennilega um framgang mála
6: Kom ekki rétt fram við mig, var ókurteis
7: Var lengi á leiðinni
70: Aðrar ástæður, hverjar? 
98: Neitar 
99: Veit ekki 

sp112) Þeir sem segja „já“ í sp16
Þegar tekið er tillit til allra þátta hversu alvarlegt var þá atvikið gagnvart þér?
Var það mjög alvarlegt, nokkuð alvarlegt eða ekki mjög alvarlegt?
EF UM MJÖG ALVARLEGT ATVIK ER AÐ RÆÐA (SVO SEM NAUÐGUN), SKAL BYRJA 
Á AÐ SEGJA: „Eftirfarandi spurning er spurð fyrir öll kynferðisbrot sem fólk telur 
upp. . . „

1: Mjög alvarlegt
2: Nokkuð alvarlegt
3: Ekki mjög alvarlegt
98: Neitar
99: Veit ekki

sp113) Þeir sem segja „já“ í sp16
Lítur þú á atvikið sem afbrot?
1: Já
2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki

sp114) Þeir sem segja „já“ í sp16 
Í sumum löndum eru samtök til að aðstoða fórnarlömb afbrota með því að veita up-
plýsingar eða hagnýtan og andlegan stuðning.  Hafðir þú eða einhver á heimili þínu 
samband við einhver samtök eftir þetta atvik?
1: Já
2: Nei
90: Veit ekki af þannig samtökum, á ekki við (EKKI LESA UPP)
98: Neitar
99: Veit ekki

sp115) Þeir sem segja „nei“ í sp70
Telur þú að þjónusta slíkra SÉRHÆFÐRA samtaka fyrir fórnarlömb hefði komið þér 
að gagni eftir þetta atvik?
1: Já, komið að gagni
2: Nei, ekki komið að gagni
98: Neitar
99: Veit ekki
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sp116) Allir
Nú ætla ég að breyta aðeins um umræðuefni.
Varstu fórnarlamb neytendasvika einhvern tímann á árinu 2004?  Með öðrum orðum 
var reynt að svíkja þig um magn eða gæði vöru eða þjónustu?
1: Já
2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki

sp117) Þeir sem segja „já“ í sp116 - LESIÐ UPP SVARMÖGULEIKA
Þegar þetta gerðist hvar áttu svikin sér stað?
Tengdist það einhverju af eftirtöldu. . . ? 

SPYRLAR: LESIÐ

EF FÓRNARLAMB OFTAR EN EINU SINNI ÁRIÐ 2004 SKAL SPYRJA UM SÍÐASTA 
SKIPTIÐ Á ÁRINU

1: Smíðum, byggingu eða viðgerðum
2: Verkstæðisvinnu
3: Hóteli, veitingastað eða bar
4: Einhvers konar verslun
5: Netverslun (verslun á netinu)
70: Öðru, hverju? 
98: Neitar
99: Veit ekki

sp118) Þeir sem segja „já“ í sp116 og sleppa við 118 ef það er nefnt í 117
Voru þetta greiðslukortasvik?
1: Já
2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki

sp119) Þeir sem segja „já“ í sp116
Voru svikin tilkynnt til lögreglunnar þegar þau áttu sér stað?

1: Já
2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki

sp120) Allir
Í sumum löndum er spilling meðal stjórnmálamanna eða embættismanna stórt van-
damál.
Hefur einhver embættismaður hér á landi, t.d. tollvörður, lögreglumaður, dómari, 
eftirlitsmaður eða einhver annar ætlast til að þú borgaðir mútur fyrir þjónustu 
þeirra á árinu 2004?
1: Já
2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki
  
sp121) Þeir sem segja já í sp120
Hvaða embættismaður átti hlut að máli síðast þegar það gerðist?
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Var það tollvörður, lögreglumaður, dómari, saksóknari,  starfsmaður réttarins, ein-
hverskonar eftirlitsmaður (t.d. heilsu, byggingar, matvæla, hreinlætis og leyfisveit-
ingar) eða annar?

EF FÓRNARLAMB OFTAR EN EINU SINNI ÁRIÐ 2004 SKAL SPYRJA UM SÍÐASTA 
SKIPTIÐ SEM ÞETTA GERÐIST

1: Tollvörður
2: Lögreglumaður
3: Dómari 
4: Saksóknari
5: Starfsmaður réttarins
6: Eftirlitsmaður (heilsu, byggingar, matvælaeftirlit, hreinlætiseftirlit og leyfisveit-
ingar)
70: Aðrir, hverjir? 
98: Neitar að segja
99: Veit ekki

sp122) Þeir sem segja „já“ í sp120
Var spillingin tilkynnt til lögreglunnar þegar hún átti sér stað?
1: Já
2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki

sp123) Allir
Núna vil ég spyrja þig nokkurra spurninga um hverfið þitt og um viðhorf þitt til 
afbrota í þínu nágrenni. 

Hversu örugg(ur) finnst þér þú vera þegar þú gengur ein(n) í þínu hverfi þegar 
myrkur er skollið á?
Finnst þér þú vera mjög örugg(ur), frekar örugg(ur), frekar óörugg(ur) eða mjög 
óörugg(ur)?
1: Mjög örugg(ur)
2: Frekar örugg(ur)
3: Frekar óörugg(ur)
4: Mjög óörugg(ur)
90: (EKKI LESA UPPHÁTT)  get ekki gengið
98: Neitar
99: Veit ekki

sp124) Allir
Hverjar telur þú að séu líkurnar á því að á næstu tólf mánuðum muni einhver reyna 
að brjótast inn á heimili þitt?
Telur þú að það sé mjög líklegt, líklegt eða ekki líklegt?  
1: Mjög líklegt
2: Frekar líklegt
3: Frekar ólíklegt
4: Mjög ólíklegt
98: Neitar
99: Veit ekki

sp125) Allir
Hversu oft hefur þú á seinustu tólf mánuðum orðið var (vör) við vandamál tengd 
fíkniefnum í því hverfi þar sem þú býrð, til dæmis að sjá fólk versla með fíkniefni eða 
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nota fíkniefni á opinberum stöðum, eða séð sprautur sem skildar hafa verið eftir af 
fíkniefnanotendum?  Gerðist þetta oft, nokkrum sinnum, sjaldan eða aldrei?
1: Oft
2: Nokkrum sinnum
3: Sjaldan
4: Aldrei
98: Neitar
99: Veit ekki

sp126) Allir
Hversu örugg(ur) finnst þér þú vera þegar þú gengur ein(n) í miðborg Reykjavíkur 
þegar myrkur er skollið á eða eftir miðnætti á virkum dögum? Finnst þér þú vera 
mjög örugg(ur), frekar örugg(ur), frekar óörugg(ur) eða mjög óörugg(ur)?
1: Mjög örugg(ur)
2: Frekar örugg(ur)
3: Frekar óörugg(ur)
4: Mjög óörugg(ur)
90: (EKKI LESA UPPHÁTT)  Get ekki gengið
98: Neitar
99: Veit ekki

sp127) Allir
Hversu örugg(ur) finnst þér þú vera þegar þú gengur ein(n) í miðborg Reykjavíkur 
þegar myrkur er skollið á eða eftir miðnætti um helgar? 
Finnst þér þú vera mjög örugg(ur), frekar örugg(ur), frekar óörugg(ur) eða mjög 
óörugg(ur)?
1: Mjög örugg(ur)
2: Frekar örugg(ur)
3: Frekar óörugg(ur)
4: Mjög óörugg(ur)
90: (EKKI LESA UPPHÁTT) get ekki gengið
98: Neitar
99: Veit ekki

sp128) Allir
Þegar á heildina er litið hversu góðu starfi finnst þér lögreglan skila í hverfi þínu til 
að stemma stigu við afbrotum?

Finnst þér hún vinna mjög gott starf, nokkuð gott, frekar slæmt eða mjög slæmt 
starf?
1: Mjög gott starf
2: Nokkuð gott starf
3: Frekar slæmt starf
4: Mjög slæmt starf
98: Neitar
99: Veit ekki

sp129) Allir
Hvað búa um það bil margir í þorpinu þínu, bæ eða borg?

MÁ LESA

1: Færri en 500
2: 500–1000
3: 1001–2000
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4: 2001–5000
5: 5001–10000
6: Fleiri en 10 þúsund
98: Neitar
99: Veit ekki

sp130) Allir - LESA SVARMÖGULEIKA - ENDURTAKA EF MEÐ ÞARF
Fólk hefur ólíkar hugmyndir um þá refsingu sem afbrotamenn eiga að fá.  Tökum 
sem dæmi um  21 árs gamlan mann sem fundinn er sekur um innbrot í annað sinn. Í 
þetta sinn stal hann sjónvarpi.  Hvað af eftirtöldu finnst þér vera viðeigandi refsing 
í hans máli...

SPYRLAR: LESIÐ

1: Fjársekt
2: Fangelsi
3: Samfélagsþjónusta
4: Skilorðsbundinn dómur
70: Annar dómur, hver? 
98: Neitar
99: Veit ekki

sp131) Þeir sem nefna fangelsisdóm í sp130
Hversu langan fangelsisdóm finnst þér að hann ætti að fá?
1: 1 mánuður eða minna
2: 2–6 mánuðir
3: 6–12 mánuðir
4: 1 ár
5: 2 ár
6: 3 ár
7: 4 ár
8: 5 ár
9: 6–10 ár
10: 11-15 ár
11: 16-20 ár
12: 21-25 ár
13: Meira en 25 ár
14: Lífstíðardómur
98: Neitar
99: Veit ekki

Persónulegar upplýsingar og upplýsingar um heimilishald.

SETJIÐ SJÁLFVIRKT FÆÐINGARÁR.

sp132) Allir
Býrð þú í fjölbýlishúsi, raðhúsi eða einbýlishúsi? 
1: Fjölbýlishúsi
2: Raðhúsi
3: Einbýlishúsi
4: Stofnun (spítali, dvalarheimili aldraðra)
70: Annað, hvað? 
98: Neitar
99: Veit ekki
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sp133) Allir - LESA UPP SVARMÖGULEIKA
Til að hjálpa okkur að skilja hvers vegna sum heimili eru í meiri afbrotahættu en 
önnur langar mig að spyrja þig nokkurra spurninga um öryggi heimilis eða dvalar-
staðs þíns.
Er heimili þitt eða dvalarstaður varinn af einhverju af eftirfarandi....?

FJÖLSVAR

FULLVISSA SKAL VIÐMÆLANDA UM AÐ GÆTT VERÐI AÐ SJÁLFSÖGÐU FYLLSTA 
TRÚNAÐAR OG NAFNLEYSIS.
1: Þjófavörn
2: Sérstakir hurðarlásar
3: Sérstakir gluggar, hurðargrind
4: Varðhundur
5: Hátt grindverk
6: Umsjónarmaður eða öryggisvörður
7: Formleg nágrannavörsluáætlun
8: Vinalegt skipulag milli nágranna um að vakta hús hvers annars 
70: Annað, hvað? 
90: Ekki með neina slíka vernd 
98: Viðmælandi neitar að svara 
99: Veit ekki 

sp134) Allir
Átt þú eða einhver annar á heimilinu skammbyssu, haglabyssu, riffil eða loftriffil?
1: Já
2: Nei
98: Neitar
99: Veit ekki

sp135) Þeir sem segja „já“ í sp134 - FJÖLSVAR - SKRÁ ALLAR BYSSUR
Geturðu sagt mér hvernig byssu eða byssur það eru?

FJÖLSVAR
1: Skammbyssa
2: Haglabyssa
3: Riffill
4: Loftriffill
70: Önnur tegund, hvaða? 
98: Neitar að segja 
99: Veit ekki 

sp136) Þeir sem segja „já“ í sp134 - FJÖLSVAR - SKRÁ ALLT SEM NEFNT ER
Hvers vegna eru byssurnar á heimilinu?

FJÖLSVAR
1: Til veiða
2: Til að æfa skotfimi (íþrótt)
3: Hluti af safni (safngripur)
4: Vernd gegn afbrotum, forvarnir
5: Er í hernum eða lögreglunni
6: Hefur alltaf verið í eigu fjölskyldunnar, heimilisins
70: Önnur svör, hver? 
98: Neitar 
99: Veit ekki 
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sp137) Allir
Hversu oft ferð þú út á kvöldin þér til skemmtunar?  Til dæmis á bar, á veitingastað, 
í bíó eða að hitta vini?  Ferðu nánast á hverjum degi, að minnsta kosti einu sinni í 
viku, að minnsta kosti einu sinni í mánuði eða sjaldnar?
1: Nánast á hverjum degi
2: Að minnsta kosti einu sinni í viku
3: Að minnsta kosti einu sinni í mánuði
4: Sjaldnar
5: Aldrei
98: Neitar
99: Veit ekki

sp138) Allir
Hvernig myndir þú lýsa starfsstöðu þinni?
Ertu útivinnandi, heimavinnandi eða í skóla?
Hefurðu látið af störfum, ertu öryrki eða atvinnulaus en að leita að vinnu?
1: Útivinnandi
2: Er að leita að vinnu (atvinnulaus)
3: Heimavinnandi
4: Komin(n) á eftirlaun, öryrki
5: Í skóla, háskóla (nemi)
70: Annað, hvað? 
98: Neitar
99: Veit ekki

sp139) Allir - 
Hversu mörg ár varst þú í grunnskóla?
1: Eitt
2: Tvö
3: Þrjú
4: Fjögur
5: Fimm
6: Sex
7: Sjö
8: Átta
9: Níu
10: Tíu
11: Ellefu
12: Tólf
70: Annað, hvað? 
90: Var ekki í grunnskóla
98: Neitar
99: Veit ekki

En hversu mörg ár varst þú í framhaldsskóla?

5: Hálft ár
10: Eitt ár
15: Eitt og hálft ár
20: Tvö ár
25: Tvö og hálft
30: Þrjú ár
35: Þrjú og hálft
40: Fjögur ár
45: Fjögur og hálft ár
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50: Fimm ár
55: Fimm og hálft ár
60: Sex ár
70: Annað, hvað? 
90: Var ekki í framhaldsskóla
98: Neitar
99: Veit ekki

En í háskóla?

5: Hálft ár
10: Eitt ár
15: Eitt og hálft ár
20: Tvö ár
25: Tvö og hálft
30: Þrjú ár
35: Þrjú og hálft
40: Fjögur ár
45: Fjögur og hálft ár
50: Fimm ár
55: Fimm og hálft ár
60: Sex ár
70: Annað, hvað? 
90: Var ekki í háskóla
98: Neitar
99: Veit ekki

Sp 140)  Allir
Næst ætla ég að spyrja um tekjur fjölskyldunnar. Ef þú leggur saman tekjur allra 
á heimilinu á mánuði fyrir skatta, svo sem launatekjur og aðrar tekjur, eru þær þá 
lægri en 250 þúsund, á bilinu 250 til 399 þúsund, 400 til 549 þúsund eða 550 þúsund 
eða hærri upphæð á mánuði?
1: Lægri en 250 þúsund
2: 250 til 399 þúsund
3: 400 til 549 þúsund
4: 550 þúsund eða hærri
98: Neitar
99: Veit ekki

sp141) Allir
Hver er hjúskaparstaða þín?
1: Einhleyp(ur) (ekki gift(ur))
2: Gift(ur)
3: Í sambúð (en ekki gift(ur))
4: Fráskilinn
5: Ekkja, ekkill
98: Neitar
99: Veit ekki
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sp142) Allir – (EKKI LESA VALMÖGULEIKA UPP)
Hvers konar afbrot telur þú vera mesta vandamálið hér á landi? 

EKKI LESA

1: Fíkniefnaneysla 
2: Kynferðisbrot 
3: Þjófnaðir, innbrot eða rán 
4: Fjársvik, svik í viðskiptum 
5: Ofbeldi, líkamsárásir 
70: Annað, hvað? 
98: Neitar
99: Veit ekki

sp143) Allir
Telur þú að afbrot séu mikið eða lítið vandamál hér á landi?       
1: Mjög mikið 
2: Frekar mikið 
3: Hvorki mikið né lítið 
4: Frekar lítið 
5: Mjög lítið 
98: Neitar
99: Veit ekki
         
sp144) Allir
Hvaðan færðu helst upplýsingar um afbrot í samfélaginu....?

SPYRLAR: LESIÐ SVARMÖGULEIKANA

1: Í gegnum fréttir fjölmiðla 
2: Í gegnum almenna umfjöllun og umræðu í fjölmiðlum 
3: Í gegnum umræðu í kringum þig (svo sem í gegnum vini, fjölskyldu, vinnufélaga 
o.s.frv.) 
4: Kynni mér sjálf(ur) grunnupplýsingar (svo sem árskýrslur lögreglu o.fl.) 
98: Neitar
99: Veit ekki 

Þá er þessu lokið og ég þakka þér kærlega fyrir þátttökuna.
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