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Tekið saman af deild rannsókna og þróunar nóv. 2019 

Inngangur 

Á undanförnum árum hefur lögregla lagt aukna áherslu á að 
verklag í heimilisofbeldismálum sé með þeim hætti að hlut-
verk lögreglu á vettvangi sé skýrt. Einnig að réttum 
upplýsingum sé safnað á vettvangi sem nýta má m.a. í mat á 
hættu á frekara ofbeldi. Auk þess hefur verið skerpt á mikil-
vægi þess að fylgja málum eftir með ákveðnum hætti. Þessi 
mál geta að mörgu leyti verið flóknari en mörg önnur mál 
sem lögregla tekst á við, þar sem samband þess sem verður 
fyrir ofbeldinu og árásaraðila er náið, hvort sem það er tengt 
fjölskylduböndum eða nánum böndum. Þolendur ofbeldis í 
nánum samböndum eigi í mörgum tilvikum erfitt með að fara 
frá ofbeldismanninum vegna náinna tengsla við hann, en á 
sama tíma hafi ofbeldið margvísleg neikvæð áhrif á heilsu 
þolenda ofbeldis í nánum samböndum (t.d. Hefur Alþjóða 
heilbrigðisstofnunin, WHO, gefið út ýmsar skýrslur um þetta). 
Þá hefur á síðustu árum verið aukinn áhersla lögð á hversu 
neikvæð áhrif það hefur á börn að verða vitni að heimilis-

ofbeldi og/eða búa á heimili þar sem heimilisofbeldi við-
gengst, þó þau verði sjálfir ekki beint fyrir ofbeldinu.  

Verklag um heimilisofbeldi uppfært: Árið 2013 hóf lögreglan á 
Suðurnesjum verkefni sem bar heitið „Að halda glugganum 
opnum“, en markmið verkefnisins var að bæta rannsóknir í 
heimilisofbeldis málum, skráningu þeirra og einnig viðbragð. 
Þá var áhersla lögð á aukið og bætt samstarf við 
félagsþjónustu og barnavernd á Suðurnesjum í þessum 
málum.  Í lok árs 2014 ákvað embætti ríkislögreglustjóra að 
uppfæra verklagsreglur um meðferð og skráningu heimilis-
ofbeldismála frá árinu 2005 fyrir lögregluna á landsvísu og 
nýta til þess reynsluna frá verkefninu á Suðurnesjum. 
Reglurnar urðu nákvæmari en áður, t.d. varðandi eftirfylgni í 
þessum málum og mikilvægi nákvæmrar skráningar á 
ákveðnum þáttum gerð skil, m.a. til að geta metið alvarleika 
málanna. Verklagsreglurnar voru aftur uppfærðar lítillega árið 
2018 út frá reynslu embættanna frá breytingunum árið 2014. 
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Málaskrárkerfi lögreglu: Gögnin voru tekin úr málaskrár-
kerfi lögreglu. Lögregluembættin níu skrá brot og verkefni í 
eitt og sama málaskrárkerfið (LÖKE). Hafa ber í huga að aðeins 
tilkynnt brot eru skráð í málaskrárkerfið, en vitað er að stór 
hluti heimilisofbeldismála er ekki tilkynntur. T.d. sýnir þo-
lendakönnun sem lögregla gerir árlega að aðeins lítill hluti 
þeirra sem verða fyrir ofbeldi í nánum samböndum tilkynna 
það lögreglu (t.d. Ríkislögreglustjóri 2019, Reynsla lands-
manna af afbrotum og viðhorf til lögreglu). 

*Í verklagsreglum er tiltekið að þegar gerandi og þolandi eru 
skyldir/tengdir og grunur er um brot skal skrá verkefnaflokkinn 
„heimilisofbeldi“ í málið, auk þeirra brota sem um ræðir. 

Árið 2018 var heildarfjöldi heimilisofbeldis tilvika um 1.164 tilvik sem jafn-
gildir meira en tveimur slíkur tilvikum á dag (2,4). Fyrsta hálfa árið 2019 
var að meðaltali skráð 77 tilvik heimilisofbeldis á mánuði á landsvísu, sem 
er fjölgun frá síðustu fjórum árum.  

  Þegar fjöldi tilvika heimilisofbeldis er skoðaður eftir íbúafjölda má sjá að 
fjöldi tilvika þar sem heimilisofbeldi var tilkynnt lögreglu var á árinum 
2016-2018 mestur á höfuðborgarsvæðinu, eða 21 tilvik á hverja 10.000 
íbúa og næst mestur í Vestmannaeyjum, eða 20 tilvik á hverja 10.000 
íbúa. Sjá má frekari greiningu á gerendum og þolendum á blaðsíðu 2. 

Mynd 2. Fjöldi heimilisofbeldimála skv. málaskrá lögreglu greint eftir höfuðborg og landsbyggð.  

Mynd 1. Heimilisofbeldi, hlutfallsleg skipting 2018. 

Þróunin: Eins og sjá má á mynd 1 voru 67% heimilisofbeldismála sem komu á borð lögreglu yfir tímabilið 2016 -2018 af hendi 
maka/fyrrum maka . Á mynd 2 er þróun í fjölda tilkynninga um heimilisofbeldismál sýnd. Mikil fjölgun var á tilkynningum milli  
áranna 2014 og 2015. Var fjölgunin á höfuðborgarsvæðinu um 120% og á landsbyggðinni (þ.e. í hinum umdæmunum átta) um 
30%. Gera má ráð fyrir að stór hluti þessarar aukningar megi rekja til þess að fleiri mál voru nú skráð sem heimilisofbeldi en 
áður*. Á myndinni má einnig sjá fækkun mála sem skráð voru sem ágreiningur, svo og einhver hluti ágreiningsmála sem áður 
var skráður sem „ágreiningur milli skyldra/tengdra“, var nú skráður sem heimilisofbeldi.  

Mynd 3. Fjöldi heimilisofbeldismála á hverja 10þús. íbúa. 
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Árásaraðili og brotaþoli — ofbeldi í nánum samböndum (af hendi maka/fyrrum maka) 
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Mynd 4. Hlutfallsleg skipting árásaraðila og brotaþola 

árið 2018, ofbeldi í nánum samböndum. 
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Mynd 5. Hlutfallsleg aldursskipting árásaraðila og brotaþola árið 2018. 

Mynd 6. Fjöldi skipta sem árásaraðili var til-

kynntur til lögreglu vegna ofbeldis í nánu sambandi 

2018. 

Þegar árásaraðilar og brotaþolar eru skoðaðir í málum er komu á 

borð lögreglu vegna ofbeldis í nánum samböndum (þ.e. af hendi 

maka/fyrrum maka) má sjá að árið 2018 voru meirihluti árásaraðila 

karlar, eða 83%. Þá var meirihluti brotaþola konur, eða 79%. 

Brotaþolar eru ívið yngri en árasaraðilar, en 38% brotaþola voru 

yngri en þrítugt, en 31% árásaraðila. Munurinn er þó almennt ekki 

mikill á aldri.    

Á mynd 6 má sjá að 87% árásaraðila komu fyrir í einu tilviki ofbeldis í nánu sambandi árið 2018, en 11% komu fyrir í 2 tilvikum 

og 2% árásaraðila (12 einstaklingar) í þremur eða fleiri tilvikum innan þessa sama árs. Hafa ber í huga að eingöngu er verið að 

tala um mál sem komu á borð lögreglu, en gera má ráð fyrir að ítrekun í þessum málum sé mun hærri. Þegar tölur um 

brotaþola eru skoðaðar er hlutfallið mjög svipað, en fleiri en einn brotaþoli var skráður í nokkrum málum.  

  Nánari greining á „bakgrunni“: Þegar ríkisfang árasaraðila og brotaþola árið 2018 er skoðað má sjá að ríkisfang árásaraðila var 

í 76% tilvika íslenskt, og því 24% brotaþola með erlent ríkisfang. Skv. gögnum Hagstofunnar voru 87% íbúa hér á landi með ís-

lenskt ríkisfang árið 2018. Hlutfall brotaþola með erlent ríkisfang er það sama og árásaraðila, eða 24%. Mögulegar skýringar 

geta verið að þeir sem leiti til lögreglu séu hlutfallslega oftar með erlent ríkisfang vegna þess að þeir geta síður leitað annað og/

eða að brotaþolar séu ólíklegri til að komast úr ofbeldissambandi hafi þeir lítið tengslanet hér landi. Þetta þyrfti þó að skoða 

nánar. Hlutfall kvenna af erlendum uppruna sem leituðu til Kvennaathvarfsins árið 2018, var 35%. Má leiða að því líkir að konur 

af erlendum uppruna geti síður leitað annað, eins og til fjölskyldu og vina, vegna minna tengslanets. 1) 

  Ekki er unnt að greina með einföldum hætti út frá málaskrárkerfi lögreglu þætti eins og í hve stórum hluta mála er um að ræða 

samkynhneigð sambönd og/eða í hve mörgum tilfellum brotaþoli er fatlaður einstaklingur. Hins vegar væri verðugt verkefni að 

fara í gegnum skýrslur til að geta kóðað slíkar upplýsingar, en það hefur ekki verið gert á landsvísu til þessa.    

  Lögregla mun halda áfram að greina sérstaklega heimilisofbeldismál og/eða ofbeldi í nánum samböndum útfrá málaskrárkerfi 

lögreglu. Einnig hefur embætti ríkislögreglustjóra og lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu staðið sameiginlega að þolenda-

könnun síðastliðin ár, þar sem spurt er út í eigin reynslu íbúa af makaofbeldi og hversu hátt hlutfall tilkynnir til lögreglu (sjá 

nánar á www.logreglan.is/tolfraedi). Þannig hefur lögregla tvenns konar mælikvarða til að fylgjast með þróun þessara svo oft 

mjög flókinna mála. 

1) Samtök um Kvennaathvarf, Ársskýrsla 2018: https://www.kvennaathvarf.is/wp-content/uploads/2019/04/%C3%81rssk%C3%BDrsla-2018-4.pdf 
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