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Formáli 
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mér ómetanlega aðstoð með sinni sérfræðiþekkingu á sviði afbrota og Rannveigu 
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Útdráttur 

Rannsökuð voru tengsl atvinnuleysis og afbrotatíðni árin 1999 til 2012 á Íslandi. 

Skoðaðir voru brotaflokkarnir auðgunarbrot, fíkniefnabrot, kynferðisbrot, 

líkamsmeiðingar, brot gegn valdstjórninni, brot gegn friðhelgi einkalífs, nytjastuldur, 

skjalafals, eignaspjöll og brot gegn áfengislögum. Reiknaður var fjöldi afbrota á hverja 

10.000 íbúa í hverjum brotaflokki og hann borinn saman við atvinnuleysi á hverjum 

tíma.  

Niðurstöður voru á þann veg að heilt yfir hafði atvinnuleysi lítil áhrif á afbrotatíðni. 

Auðgunarbrotum fjölgaði þó lítillega eftir efnahagshrunið árið 2008 með auknu 

atvinnuleysi sem er í samræmi við niðurstöður sambærilegra rannsókna. Sterkasta 

fylgnin var á milli nauðgana og atvinnuleysis þar sem nauðgunum fjölgaði umtalsvert 

með hækkandi atvinnuleysi. Líklegt er að sú niðurstaða stafi að einhverju leyti af aukinni 

umræðu kynferðisbrota í samfélaginu. Fíkniefnainnflytjendur brugðust við gengishruni 

krónunnar með því að færa framleiðslu fíkniefna til Íslands eftir efnahagshrun sem 

útskýrir fjölgun þessara brota á sama tíma og atvinnulausum fjölgaði. Neikvæð fylgni var 

á milli líkamsmeiðinga og atvinnuleysis og er sú niðurstaða algeng í sambærilegum 

rannsóknum.  

Afbrotum fækkaði yfir tímabilið í sex af þeim tíu brotaflokkum sem skoðaðir voru. 

Þetta eru flokkarnir kynferðisbrot að undanskildum nauðgunum, líkamsmeiðingar, brot 

gegn friðhelgi einkalífs, skjalafals, brot gegn áfengislögum og eignaspjöll.  

Það góða kerfi sem Íslendingar búa við tryggir þeim lágmarksframfærslu við 

atvinnumissi sem skilar sér í því að þrátt fyrir efnahagsþrengingar með tilheyrandi 

fjölgun atvinnulausra þá snúa fáir sér að afbrotum til að drýgja tekjur sínar eða grípa til 

ofbeldis eða eignaskemmda til að láta í ljós óánægju sína með efnahagsástandið. 
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1  Inngangur 

Öll hagkerfi ganga í gegnum upp- og niðursveiflur. Íslendingar hafa svo sannarlega ekki 

verið lausir við slíkar sveiflur í gegnum tíðina. Sveiflurnar eru mismiklar en koma 

reglulega og það má segja að gert sé ráð fyrir þeim frekar en að þær komi að óvörum.  

Eitt form efnahagssveiflna eru sveiflur í atvinnuleysi. Hátt atvinnuleysi getur haft 

umtalsverð áhrif á samfélög og er vinsælt rannsóknarefni bæði innan hagfræði og  

félagsfræði. Stjórnmálamenn leggja þess vegna oft mikla áherslu á að auka atvinnu 

ásamt því að atvinna er grundvöllur hagvaxtar og aukin atvinnutækifæri leiða til 

ánægðari kjósenda.  

Eitt af því sem rannsakað hefur verið eru tengsl atvinnuleysis og afbrota. Hefur aukið 

atvinnuleysi áhrif á afbrotatíðni? Slík vitneskja væri mjög verðmæt fyrir samfélagið. Ef 

vitað er að aukið atvinnuleysi ýtir undir ákveðnar tegundir afbrota getur lögreglan gert 

ráðstafanir til þess að reyna að sporna gegn slíkum áhrifum. Í þessari ritgerð verður 

reynt að  komast að því hvort þessi fylgni sé til staðar og hversu sterk hún er. Haraldur 

Johannessen ríkislögreglustjóri segir í aðfararorðum sínum í afbrotatölfræði 

Ríkislögreglustjóra fyrir árið 2004: 

Ekki nægir að bæta aðgengi að upplýsingum og vinna að fræðilegum 
rannsóknum, heldur þarf að tryggja að lögreglan hafi möguleika á að 
hagnýta þær í störfum sínum. Til að slíkt megi takast verður að gera þá kröfu 
að þeir sem taka við upplýsingunum hafi þekkingu og skilning til að nýta 
þær. Sú þekking sem hér þarf til fyrirfinnst víða en engu að síður er 
mikilvægt að leitað sé leiða til að tryggja sem flestum nauðsynlega 
grunnþekkingu á þessu sviði. Það er von mín að þessi skýrsla nýtist við að 
meta stöðu afbrota og að hún styðji við ákvarðanatöku og ráðstafanir til að 
fækka þeim. 

Í kafla 2 er reifað á helstu rannsóknum sem þekktir fræðimenn innan 

afbrotafræðinnar hafa gert á tengslum afbrotatíðni og atvinnuleysis ásamt því að fjalla 

um afbrotafræði og kenningar innan hennar.  

Í kafla 3 er farið ítarlega í atvinnuleysi, helstu tegundir þess skilgreindar og fjallað 

sérstaklega um tengsl atvinnuleysis og afbrota.  
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Í kafla 4 er farið yfir framkvæmd rannsóknarinnar, gögn sem notuð voru, aðferð og 

fyrirvara sem hafa verður í huga við lestur ritgerðarinnar.  

Í kafla 5 eru niðurstöður birtar og túlkaðar og í framhaldinu er umræða í kafla 6. 
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2 Afbrotafræði og fyrri rannsóknir 

Hefur aukið atvinnuleysi áhrif á afbrotatíðni? Rökréttasta svarið er „já“. Þar sem minni 

atvinna þýðir færri tækifæri til að vinna sér inn pening á lögmætan hátt hlýtur það að 

ýta undir að einhverjir einstaklingar freistist út í tekjuaflandi glæpi. Að sama skapi ætti 

minnkandi atvinnuleysi að draga úr afbrotatíðni þar sem næg atvinna þýðir að færri 

ættu að þurfa að leiðast út á glæpabrautina (Rosenfeld og Fornango, 2007). En er þetta 

svona einfalt?  

Í þessum kafla er reifað á niðurstöðum þekktra sérfræðinga innan afbrotafræðinnar á 

tengslum efnahagsástands, þá sérstaklega atvinnuleysis, við afbrotatíðni.  

2.1 Messner og Rosenfeld 

Einna þekktastir á alþjóðlegum vettvangi í rannsóknum á tengslum glæpa og hagkerfa 

eru Steven F. Messner og Richard Rosenfeld. Messner og Rosenfeld leita ekki einungis 

að tengslum á milli aðstæðna í efnahagslífinu og tíðni afbrota, þeir kafa dýpra og leita að 

orsökum þess að slík fylgni sé til staðar, hvað það er í samfélaginu sem drífur fólk áfram í 

að fremja afbrot, hvað það er sem vegur meira en siðferðislegi þröskuldurinn sem er til 

staðar hjá flestu fólki.  

Bandaríkin er þjóð sem skorar mjög hátt í alþjóðlegum samanburði ef skoðaðar eru 

tölur um tekjur á mann og vægi í alþjóðaviðskiptum. Það sem vekur áhuga manna eins 

og Messners og Rosenfelds er hversu hátt þetta sama land, land sem er oft kennt við 

ameríska drauminn, skorar í tíðni glæpa á hverja 100.000 íbúa. Á meðan þjóðir eins og 

Ísland, Ástralía, Sviss, Japan og Danmörk hafa minna en eitt manndráp á hverja 100.000 

íbúa landsins á ári hverju þá skipa Bandaríkin sér í sess með þjóðum eins og Laos, 

Tælandi, Suriname og Kúbu með nálægt 5 manndrápum á hverja 100.000 íbúa landsins 

á ári hverju (UNODC, 2014). 

Í bókinni Crime and the American Dream er komist að þeirri niðurstöðu að ameríska 

hagkerfið er byggt upp af væntingum, í raun of miklum væntingum sem hvetji 

einstaklinga til að beita öllum ráðum sem þeir mögulega hafa til að uppfylla óraunhæfan 

draum um velgengni í Ameríku. Innflytjendur flykktust til Bandaríkjanna með stóra 
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drauma sem í flestum tilfellum urðu að engu og vonbrigðin urðu svo mikil að vafasamar 

ákvarðanir voru teknar í framhaldinu.  

Þeir benda einnig á að árangur er yfirleitt einungis mældur í peningum, meiri 

peningar jafngilda meiri árangri, og einmitt þetta ýtir undir auðgunarbrot og þá 

sérstaklega hvítflibbaglæpi. Ungi verðbréfamiðlarinn sem sér alla stórlaxana með 

milljónir dollara á mánuði sér tækifæri til þess að auðgast mikið á stuttum tíma með því 

að beygja reglurnar aðeins, bara örlítið, og vonast til að það komist aldrei upp.  

Kenningin um ameríska drauminn sem áhrifavald hárrar glæpatíðni í Bandaríkjunum 

á þess vegna bæði við um þá verst settu sem leiðast út í afbrot einfaldlega til að fæða og 

klæða fjölskyldu sína og líka þá hæst settu, jafnvel forstjóra, sem vinna í umhverfi 

mikillar pressu um hámarksarðsemi.  

Þeir ganga lengra og benda á að gögnin sýni að afbrotatíðni í Bandaríkjunum hækki 

ekki með efnahagslegum vísum eins og hlutfalli fátækra eða atvinnuleysi heldur virðast 

vera tímabil í bandarískri sögu þar sem hið gagnstæða átti sér stað. Á tímum 

efnahagslægðarinnar miklu á fjórða áratug síðustu aldar dró úr afbrotatíðni og á 

uppgangstímum 7. áratugar sömu aldar jókst glæpatíðni umtalsvert.  

Ein áhugaverðasta niðurstaða Messners og Rosenfelds er sú að því aðgengilegra, 

örlátara og yfirgripsmeira sem almannatryggingakerfi lands er, t.d. atvinnuleysisbætur 

og örorkubætur, því lægri er afbrotatíðnin. Norðurlöndin skora mjög hátt í slíkum 

samanburði en Bandaríkin, Ástralía og Nýja-Sjáland skera sig úr sem lönd þar sem 

þegnar landins þurfa að treysta meira á sjálfa sig og sína nánustu við atvinnumissi eða 

örorku1 (Messner og Rosenfeld, 1997). 

2.2 Raphael og Winter-Ebmer 

Hagfræðingarnir Stephen Raphael og Rudolf Winter-Ebmer rannsökuðu tengsl 

atvinnuleysis og afbrota og komust að því að töluverð fylgni væri á milli atvinnuleysis og 

auðgunarbrota þegar skoðuð voru gögn frá árinu 1971 til 1997 í Bandaríkjunum. Þeir 

fundu einnig veik tengsl á milli atvinnuleysis og ofbeldisbrota. Þannig hafði aukið 

atvinnuleysi þau áhrif að auðgunarbrotum fjölgaði umtalsvert og ofbeldisbrotum 

                                                       

1 Þessi samanburður getur verið annar í dag þar sem bók Messners og Rosenfelds kom út árið 1997.  
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lítillega. Það sem kom á óvart í rannsókninni var neikvæð fylgni á milli atvinnuleysis og 

manndrápa, hærra atvinnuleysi virtist draga úr tíðni morða.  

Með því að skoða 68 rannsóknir komust þeir að því að atvinnustig hefur í besta falli 

veik og tölfræðilega ómarktæk áhrif á afbrotatíðni. Minna en helmingur af þessum 68 

rannsóknum sýndi jákvæða fylgni milli atvinnuleysis og afbrota. Fylgnin var meiri á milli 

atvinnuleysis og auðgunarbrota og algeng niðurstaða var neikvæð fylgni á milli 

ofbeldisbrota og atvinnuleysis og þá sérstaklega manndrápa (Raphael og Winter-Ebmer, 

2001). 

2.3 United Nations Office on Drugs and Crime 

United Nations Office on Drugs and Crime rannsakaði tengsl efnahagskreppunnar árið 

2008 við afbrotatíðni og með því að skoða gögn frá 15 löndum komust þeir að því að 

markverð aukning í afbrotatíðni átti sér stað í átta af þessum 15 löndum.  

Mesta aukningin var í þjófnaði þar sem fjöldi brota tvöfaldaðist í einstökum löndum. 

Skoðað var hvaða vísar í efnahagslífinu höfðu mest áhrif á afbrotatíðni og kom 

atvinnuleysi þar oftast fyrir. Áhrifin voru mislengi að koma fram í gögnunum og var 

meðaltöf áhrifanna fjórir og hálfur mánuður.  

Tekið var sterklega fram að slík tengsl sanni ekki áhrif efnahagssveiflna á afbrotatíðni 

heldur gefa niðurstöðurnar til kynna að tengslin séu til staðar og að margt megi læra af 

frekari rannsóknum á viðfangsefninu. Mikilvægt er einnig að átta sig á að ýmislegt fleira 

hefur áhrif á afbrotatíðni og nefndu þeir virkni unglingagengja, aðgang að vopnum, 

áfengis- og vímuefnaneyslu og árangur af starfssemi löggæslu sem aðra áhrifavalda sem 

taka verður tillit til (Malby og Davis, 2012).  

2.4 Gould, Weinberg og Mustard 

Hagfræðingarnir Eric D. Gould, Bruce A. Weinberg og David B. Mustard rannsökuðu 

tengsl atvinnuleysis og afbrotatíðni í Bandaríkjunum yfir árin 1979 til 1997. Rannsóknir 

höfðu sýnt að ungir ófaglærðir karlmenn væru líklegastir til að fremja afbrot svo þeir 

ályktuðu að réttast væri að skoða hvort laun þessa afmarkaða hóps hefðu áhrif á 

heildartölur yfir tíðni afbrota.  Á sama hátt rannsökuðu þeir hvort atvinnustig þeirra 

hefði áhrif á afbrotatíðni.  
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Yfir tímabilið lækkuðu laun ungra ófaglærðra karlmanna um 20% á meðan 

auðgunarbrotum fjölgaði um 21% og ofbeldisbrotum um 35%. Þeir komust að því að 

lækkun launa útskýrði meira en 50% af þeirri aukningu sem átti sér stað í fjölda afbrota 

ásamt því að tengja minnkandi atvinnuleysi við fækkun afbrota.  

Niðurstaðan var að svo lengi sem laun ófaglærðra ungra karlmanna hækka ár frá ári 

og atvinna er næg ætti að draga úr afbrotatíðni til lengri tíma litið (Gould, Weinberg og 

Mustard, 2002).  

2.5 Carmichael og Ward 

Fiona Carmichael og Robert Ward rannsökuðu samband atvinnuleysis karlmanna og 

afbrotatíðni á Bretlandi yfir tímabilið 1989 til 1996. Þau skoðuðu sérstaklega hvort meiri 

fylgni væri til staðar hjá ungmennum en fullorðnum.  

Niðurstöður voru að atvinnuleysi hjá bæði ungum og fullorðnum karlmönnum hafði 

jákvæða fylgni við þjófnað, innbrot, svik, falsanir og heildarfjölda afbrota. Tengslin voru 

sterkari því yngri sem karlmennirnir voru. Það sem kom á óvart var að fylgni við rán var 

meiri hjá eldri karlmönnum en þeim yngri (Carmichael og Ward, 2001). 

2.6 Edmark 

Karin Edmark rannsakaði hvort tengsl væru á milli atvinnuleysis og auðgunarbrota í 

Svíþjóð yfir tímabilið 1988 til 1999. Karin skoðaði aðeins auðgunarbrot þar sem 

niðurstöður rannsókna sem hún hafði lesið voru flestar á þann veg að fylgni á milli 

atvinnuleysis og afbrotatíðni væri sterkust fyrir þessa tegund afbrota.  

Niðurstöður sýndu að jákvæð fylgni var á milli atvinnuleysis og ákveðinna tegunda 

auðgunarbrota. Þessi afbrot voru innbrot og bílstuldur og veikari jákvæð fylgni var við 

heildarfjölda auðgunarbrota ásamt reiðhjólastuld (Edmark, 2005). 

2.7 Entorf og Spengler 

Horst Entorf og Hannes Spengler rannsökuðu afbrotatíðni í Austur- og Vestur Þýskalandi 

yfir árin 1964 til 1996 og komust að því að ungir, atvinnulausir einstaklingar eru líklegri 

til að brjóta af sér en aðrir. Það eitt að vera að ungur eykur líkurnar á því að brjóta af sér 

og nefna þeir sem dæmi að árið 1996 hafi 40% af öllum glæpum í Þýskalandi verið 

framdir af einstaklingum yngri en 25 ára.  
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Þéttbýl svæði höfðu einnig hærri afbrotatíðni en önnur svæði sem er nær 

undantekningarlaust raunin í sambærilegum rannsóknum. Einnig fundu þeir jákvæða 

fylgni á milli fjölda innflytjenda og auðgunarbrota, þá sérstaklega þjófnaða (Entorf og 

Spengler, 2000).  
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3 Atvinnuleysi 

Atvinnuleysi er vandamál sem flestar þjóðir glíma við fyrr eða síðar. Ástæður þess geta 

verið margar en flestir eru þó sammála um að halda þurfi atvinnuleysi í skefjum. Hátt 

atvinnuleysi getur haft alvarlegar afleiðingar og hefur tegund atvinnuleysis þar mest 

áhrif. Atvinnuleysi er þó ætíð til staðar vegna svokallaðs náttúrulegs atvinnuleysis og 

hafa fáar þjóðir það að markmiði að koma atvinnuleysi niður í núll enda er það markmið 

mjög óraunhæft. 

3.1  Skilgreiningin á atvinnuleysi 

Atvinnuleysi er skilgreint á mismunandi vegu eftir löndum og stofnunum. Á Íslandi er 

atvinnuleysi mælt af Hagstofu Íslands og Vinnumálastofnun. Farið verður eftir 

skilgreiningu Hagstofunnar í þessari ritgerð: 

Atvinnulausir teljast þeir sem ekki voru í starfi í viðmiðunarvikunni, geta hafið störf 

innan tveggja vikna frá því rannsóknin er gerð og uppfylla auk þess eitthvert eftirfarandi 

skilyrða:  

1. Hafa verið virkir í atvinnuleit síðastliðnar fjórar vikur að viðmiðunarviku 

meðtalinni. 

2. Hafa fundið starf sem byrjar seinna, þó ekki síðar en innan þriggja mánaða.  

3. Bíða eftir að vera kallaðir til vinnu (Hagstofa, e.d. a). 

3.2 Tegundir atvinnuleysis 

Atvinnuleysi er yfirleitt flokkað eftir ástæðu þess að einstaklingur er atvinnulaus. Hér 

verður farið yfir helstu tegundir atvinnuleysis og þær útskýrðar.  

Atvinnuleysi er ætíð til staðar, t.d. vegna þess að fólk flytur eða ákveður að skipta um 

starf og tekur sér tíma í að leita að nýju starfi. Það sama á við um þá sem hafa nýlega 

lokið námi og eru að leita sér að vinnu við sitt hæfi. Slíkt atvinnuleysi er oftast kallað 

náttúrulegt atvinnuleysi eða jafnvægisatvinnuleysi (Seðlabanki Íslands, 2013).  

Næst ber að nefna kerfisbundið atvinnuleysi (e. structural unemployment). Það stafar 

yfirleitt af tækniframförum eða breytingum í neysluhegðun sem hefur þau áhrif að 
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vinnumarkaðurinn lagar sig ekki nægilega fljótt að breytingum (Mankiw og Taylor, 

2006). Kerfisbundið atvinnuleysi þarf þó ekki að vera af slæmum toga þar sem 

tækniframfarir geta leitt til aukinnar framleiðslu og meiri hagnaðar og hefur því jákvæð 

áhrif á hagkerfið í heild. Þessi tegund atvinnuleysis er því nauðsynleg fyrir eðlilega 

framþróun atvinnugreina.  

Hagsveifluatvinnuleysi (e. cyclical unemployment) er þriðja tegundin af atvinnuleysi 

og er sú tegund sem Ísland hefur þurft að glíma við síðustu ár sökum 

efnahagskreppunnar. Hagsveifluatvinnuleysi er skilgreint sem atvinnuleysi sem má rekja 

til hagsveiflna og eykst í samdrætti og dregst saman í uppsveiflu (Mankiw og Taylor, 

2006).  

3.3 Atvinnuleysi á Íslandi 

Atvinnuleysi á Íslandi hefur mælst mjög lágt í gegnum árin. Atvinna hefur yfirleitt verið 

næg frá stríðsárum og hafa sveiflur í atvinnuleysi að mestu einkennst af sveiflum í 

fiskafla og stóriðjuframkvæmdum.  

Meðalatvinnuleysi á Íslandi frá árinu 1980 til 2012 var aðeins 2,7%. Í kjölfar 

efnahagshrunsins haustið 2008 náði atvinnuleysi nýjum hæðum og mældist hæst 8,1% 

árið 2010 ef miðað er við hlutfall atvinnulausra að jafnaði í hverjum mánuði þess árs 

(Hagstofa, e.d. b). Síðan þá hefur atvinnuleysi farið lækkandi og var að meðaltali 5,8% í 

hverjum mánuði árið 2012 (Hagstofa, e.d. b). Á mynd 1 má sjá atvinnuleysi að jafnaði á 

mánuði frá árinu 1980 til 2012.  



 

19 

 

Mynd 1. Atvinnuleysi að jafnaði á mánuði á Íslandi árin 1980 – 2012 (Hagstofa, e.d. b) 

Hrunið hafði einnig í för með sér umtalsverða aukningu í fjölda 

langtímaatvinnulausra, þ.e. þeirra sem hafa verið án atvinnu í 12 mánuði samfellt eða 

lengur2 (Hagstofa Íslands, 2014). Á mynd 2 má sjá hlutfall langtímaatvinnulausra af 

heildar vinnuaflinu á Íslandi frá árinu 2003 til 2013. Við hrunið varð sprenging í fjölda 

þeirra sem teljast langtímaatvinnulausir og það er þessi tegund af atvinnuleysi sem er 

hvað mesta áhyggjuefnið. Ef marka má reynslu annarra landa af langtímaatvinnuleysi er 

óumflýjanlegt að félagsleg vandamál munu fylgja hækkun í þessari tegund atvinnuleysis. 

Það eru því gleðitíðindi að samkvæmt mynd 2 hefur fjöldanum í þessum hópi fækkað 

jafnt og þétt á síðustu árum og vonandi heldur sú þróun áfram. 

                                                       

2 Langtímaatvinnuleysi er skilgreint mismunandi á milli landa en þetta er viðmið Hagstofu Íslands. 



 

20 

 

Mynd 2. Hlutfall langtímaatvinnulausra af heildar vinnuaflinu á Íslandi árin 2003 – 2013 (Hagstofa, e.d. 
b) 

3.4 Samanburður við aðrar þjóðir 

Atvinnuleysi á Íslandi hefur yfirleitt mælst lágt í alþjóðlegum samanburði. Á mynd 3 má 

sjá hvernig atvinnuleysi3 á Íslandi fylgir sveiflum á heimsvísu en síðustu ár hefur Ísland 

náð mun betri stjórn á atvinnuleysi miðað við meðaltal OECD ríkjanna og hefur stungið 

lönd Evrópusambandsins af í sömu baráttu. Gögnin ná aðeins aftur til ársins 2005 þar 

sem tölur fyrir Evrópusambandið og OECD í heild eru ekki aðgengilegar fyrir þann tíma. 

 

                                                       

3 Miðað við fjölda atvinnulausra 15 ára eða eldri. Hér er atvinnuleysi ekki mælt eins og á mynd 1 þar 

sem gögn OECD bjóða ekki upp á þann möguleika.  
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Mynd 3. Atvinnuleysi á Íslandi samanborið við atvinnuleysi OECD ríkjanna og ríkja Evrópusambandsins 
árin 2005 - 2012 (OECD, e.d.) 

3.5 Atvinnuleysisbótakerfið 

Íslendingar búa við það gott kerfi að við atvinnumissi þá á einstaklingur rétt á 

atvinnuleysisbótum eftir ákveðnum skilyrðum. Atvinnuleysisbætur eru 178.823 krónur á 

mánuði miðað við 100% bótarétt. Greitt er allt að 70% af meðaltali heildarlauna 

síðastliðinna 6 mánaða þó að hámarki 281.909 krónur á mánuði. Greiddar eru sérstakar 

bætur vegna framfærslu barna yngri en 18 ára sem eru 7.153 krónur á mánuði með 

hverju barni (Vinnumálastofnun, 2014).  

Slíkt kerfi hefur þó þann galla að hvatinn til að fara aftur út á vinnumarkaðinn er oft 

lítill þar sem sú vinna sem í boði er þarf að borga töluvert betur en bæturnar svo 

einstaklingar velji að vinna í stað þess að þiggja bætur áfram. Einnig fylgir því ýmis 

kostnaður að fara út á vinnumarkaðinn og má þar nefna ferðakostnað til og frá vinnu og 

kostnað við dagvistun barna.  

Við efnahagshrunið jókst atvinnuleysi umtalsvert og tekjur voru góðar. Eftir hrun 

lækkuðu tekjurnar eðli málsins samkvæmt en bæturnar stóðu í stað. Störfin sem voru í 

boði voru langflest láglaunastörf og því ekki eftirsótt. Lágmarkstekjur í dag eru 214.000 

krónur á mánuði (VR, 2014). Það gefur því auga leið að einstaklingur sem horfir fram á 

dagvistun barna og samgöngur til og frá vinnu er betur settur heima með börnin á 

atvinnuleysisbótum ef aðeins er tekið tillit til tekna en ekki annarra áhrifa sem 

atvinnuleysi hefur á einstaklinginn.  
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3.6 Atvinnuþátttaka 

Atvinnuleysi er aðeins ein leið til að mæla ástand vinnumarkaða. Önnur leið er að mæla 

atvinnuþátttöku. 10% atvinnuleysi segir ekki sömu sögu um ástand vinnumarkaðarins 

eftir því hvort það er í samhengi mikillar eða lítillar atvinnuþátttöku.  

Atvinnuþátttaka er hlutfall vinnuafls af heildar mannfjöldanum og felur bæði í sér þá 

sem eru virkir á vinnumarkaði (í launaðri vinnu) og þá sem eru virkir í atvinnuleit 

(Hagstofa, e.d. a). Ef skoðaðar eru tölur frá Hagstofu Íslands hefur atvinnuþátttaka á 

Íslandi ekki farið undir 80% frá því mælingar hófust sem telst mjög hátt í alþjóðlegum 

samanburði. Lægst mældist atvinnuþátttaka 80,5% árin 2011 og 2012 en lækkunina má 

að einhverju leyti útskýra með metaðsókn í helstu menntastofnanir Íslendinga ár eftir ár 

frá hruni. Því er ljóst að það atvinnuleysi sem Íslendingar glíma við er ekki stórt 

vandamál miðað við margar þjóðir. Á mynd 4 má sjá hvernig atvinnuþátttaka hefur 

breyst lítið á milli ára og að sveiflurnar eru ekki jafn miklar og sveiflur í atvinnuleysi.  

 

Mynd 4. Atvinnuþátttaka á Íslandi árin 1991 - 2013 (Hagstofa, e.d. b) 

3.7 Atvinnuleysi og afbrot 

Líkön af glæpsamlegri hegðun spá því að aukið atvinnuleysi minnki fórnarkostnað glæpa 

sem leiði til aukinnar tíðni afbrota (Becker, 1968). Ef atvinna er næg er hvatinn til að 

fremja afbrot minni en ef atvinna er lítil. Tekjur hafa einnig áhrif því hvatinn til afbrota 

er minni því hærri sem tekjur á almennum vinnumarkaði eru. Þess vegna ætti að vera 
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jákvæð fylgni á milli atvinnuleysis og afbrota, en neikvæð fylgni á milli efnahagsástands 

og afbrota.  

Atvinnuleysi og afbrot eru nátengd en tengslin eru flókin og oft erfitt að koma auga á 

þau. Auðveldara er að sjá tengslin með því að skoða gögn úr minni úrtökum eins og 

borgum eða sveitarfélögum en erfiðara því stærri sem úrtökin verða eins og lönd eða  

heimsálfur (Conclin, 2001). Ísland er því kjörið land í rannsókn á þessum tengslum.  

Eins og er búa 321.857 manns á Íslandi og af þeim fjölda búa 208.210 manns á 

höfuðborgarsvæðinu sem er tæplega 65% mannfjöldans (Hagstofa Íslands, e.d. c). 

Efnahagssveiflur geta verið staðbundnar en á fámennu landi eins og Íslandi koma áhrifin 

fram meira og minna í öllum landshlutum. Atvinnuleysi hefur þó komið mismikið niður á 

landshlutum frá upphafi mælinga og eru það yfirleitt Suðurnesin sem koma verst út úr 

þeim samanburði og þar á eftir höfuðborgarsvæðið (Hagstofa, e.d. b).  

Atvinnuleysi hefur meiri fylgni við ákveðnar tegundir afbrota. Þannig hefur 

atvinnuleysi mun meiri fylgni við auðgunarbrot heldur en ofbeldisbrot. Áhrifin taka líka 

tíma að koma fram, líklega þar sem glæpsamlegur hvati myndast ekki fyrr en skortur 

hefur náð ákveðnum hæðum (Conclin, 2001).  

Atvinnuleysi og afbrot tengjast á ýmsa vegu. Sum afbrot geta ekki átt sér stað nema 

að afbrotamaðurinn sé í vinnu. Verðsamráð og innherjasvik eru dæmi um slíkt. Í þeim 

aðstæðum gæti aukið atvinnuleysi dregið úr afbrotum. Aðrir blanda saman atvinnu og 

afbrotum með því að vinna á daginn og fremja afbrot á kvöldin, nota atvinnu sína sem 

yfirhalmingu yfir glæpi sína eða nota lögmætar tekjur til að hylja slóð ólögmætu 

teknanna sinna. Þeir sem stunda afbrot einungis á kvöldin meðfram vinnu gætu aukið 

afbrotahegðun sína ef þeir misstu vinnuna og því myndi aukið atvinnuleysi auka tíðni 

afbrota. Þeir sem nota atvinnu sem yfirhalmingu eða til að hylja slóð peninga geta það 

ekki ef þeir eru atvinnulausir og þar af leiðandi myndi aukið atvinnuleysi draga úr 

afbrotatíðni (Conclin, 2001).   
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4 Rannsóknin 

Markmið rannsóknarinnar er að meta hvort atvinnuleysi hafi áhrif á tíðni afbrota á 

Íslandi og ef svo er hversu sterk áhrifin eru.  

4.1 Gögn 

Gögn um afbrotatíðni voru unnin úr skýrslum Ríkislögreglustjóra, afbrotatölfræði, sem 

gefnar hafa verið út á hverju ári frá árinu 1999. Tekin voru saman gögn um öll afbrot að 

umferðarlagabrotum undanskildum þar sem þau brot upplýsast nær eingöngu vegna 

frumkvæðisvinnu lögreglu og vöktu ekki sérstakan áhuga rannsakanda. 

Gögn um atvinnuleysi og mannfjölda fengust á vefsíðu Hagstofu Íslands. Miðað var 

við hlutfall atvinnulausra að jafnaði í hverjum mánuði hvers árs fyrir sig.  

4.2 Aðferð 

Fyrst voru gögn um fjölda afbrota yfir tímabilið tekin saman og fjöldi afbrota á hverja 

10.000 íbúa reiknaður. Alþjóðlegi mælikvarðinn er fjöldi afbrota á hverja 100.000 íbúa 

en þar sem Ísland er fámennt land hefur yfirleitt verið miðað við fjölda afbrota á hverja 

10.000 íbúa. Notaður var meðalmannfjöldi sem er reiknaður þannig að mannfjöldi 1. 

janúar hvers árs er lagður saman við mannfjölda 31. desember sama árs og 

heildartölunni deilt með tveimur.  

Ástæða þess að notaður var meðalmannfjöldi er að á þessum árum fluttu margir 

erlendir ríkisborgarar til Íslands og á síðari hluta rannsóknarinnar fluttu margir þeirra frá 

Íslandi ásamt því að Íslendingar fóru í meira mæli að flytja af landi brott. Þess vegna er 

rökréttast að leiðrétta afbrotatölur með íbúafjölda.  

Gögn um fjölda afbrota á hverja 10.000 íbúa ásamt tölum um atvinnuleysi voru síðan 

færð saman í punktarit (e. scatter). Á slíkum myndum má sjá hvort möguleg fylgni er til 

staðar þar sem upphallandi ferill gefur til kynna jákvæða fylgni en niðurhallandi ferill 

neikvæða fylgni. Þetta er einfaldasta leiðin til að rýna í slík gögn og komast að því hvort 

fylgni er til staðar.  



 

25 

4.3 Fyrirvarar 

Engin leið er að koma í veg fyrir skekkju í rannsókn af þessum toga og eru fyrirvarar á 

rannsókninni þónokkrir. Rannsóknin gefur aðeins mynd af því sem gögnin birta og 

gögnin eru ekki fullkomin. 

Margir koma að skráningu gagna hjá lögreglunni og því ekki víst að forsendur 

skráningar séu ávallt þær sömu. Vert er að benda á að ekki er um raunverulegan 

brotafjölda í samfélaginu að ræða þar sem ekki eru öll brot tilkynnt til lögreglu 

(Afbrotatölfræði Ríkislögreglustjóra, 2001). Rannsókn Ríkislögreglustjóra studdi þetta, 

niðurstöður voru að 3% íbúa í Reykjavík urðu fyrir ofbeldisbroti árið 2000, 9% fyrir 

innbroti eða þjófnaði og 15% fyrir eignaskemmdum. Langflestir tilkynntu innbrotið eða 

þjófnaðinn til lögreglu eða 81% af úrtakinu en eingöngu um helmingur þeirra sem varð 

fyrir eignaskemmdum eða ofbeldisbroti (Margrét Lilja Guðmundsdóttir og Rannveig 

Þórisdóttir, 2001).  

Hvatinn til að tilkynna innbrot eða þjófnaði er mun sterkari en hvatinn til að tilkynna 

önnur smávægileg brot þar sem flestir Íslendingar eru tryggðir fyrir slíkum tjónum og 

gerð er krafa um tilkynningu til lögreglu ef sækja á bætur. Hvatinn til að tilkynna 

smávægileg ofbeldisbrot er aftur á móti ekki til staðar því árangurinn af tilkynningunni 

er sama sem enginn. Líklega er mikil fylgni á milli þess að aðilar séu tryggðir og að þeir 

tilkynni brotin. 

Í febrúar árið 2005 hóf lögreglan notkun á nýju skráningarkerfi þar sem sameinuð 

voru nokkur eldri kerfi. Þetta hefur þau áhrif að það sem áður var skráð sem brot í 

gögnum lögreglu er í dag hugsanlega klárað án þess að formleg rannsókn hefjist og 

málið því ekki í tölum Ríkislögreglustjóra yfir fjölda afbrota. Brot voru áður flokkuð eftir 

brotaflokkum en við breytinguna var aðeins hægt að skrá brot undir lagagreinar. Þetta 

hefur þau áhrif að ekki er hægt að skrá atvik undir óljósa flokka eins og auðgunarbrot 

annað. Mikilvægt er að hafa þetta í huga þegar fjöldi afbrota er borinn saman á milli ára 

(Afbrotatölfræði Ríkislögreglustjóra, 2005). 

Við samanburð málafjölda milli ára verður að hafa í huga að afskipta lögreglu eru 

mismunandi eftir brotaflokkum. Nær undantekningarlaust eru auðgunar- og 

ofbeldisbrot kærð eða tilkynnt. Fíkniefnamál og umferðarmál eru sjaldnast kærð til 

lögreglu þar sem um er að ræða mál sem upplýsast vegna frumkvæðisvinnu lögreglu 
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(Afbrotatölfræði Ríkislögreglustjóra, 1999). Fjöldi og sýnileiki lögreglumanna hefur því 

mikil áhrif á þessi brot. Niðurskurður fjárveitinga og fækkun lögreglumanna hefur þar af 

leiðandi þau áhrif að skráðum afbrotum fækkar sem byggja á þessari frumkvæðisvinnu 

óháð því hvort brotunum hefur raunverulega fækkað eða ekki.  

Í skýrslum Ríkislögreglustjóra eru brot skráð sem aðal- og aukabrot. Slík brot færast 

undir sinn málaflokk en geta tilheyrt einu og sama málinu. Dæmi um þetta er að þegar 

brotist er inn og verðmætum stolið á sér stað minnst tvenns konar brot. Slíkur 

verknaður kann að vera færður annars vegar sem innbrot og hins vegar sem þjófnaður. 

Þannig eru tvö brot skráð þó aðeins sé um eitt mál að ræða (Afbrotatölfræði 

Ríkislögreglustjóra, 1999).  

Þegar gögn sem þessi eru skoðuð er nær ómögulegt að sjá hvort er orsök fylgninnar 

og hvort er afleiðing hennar. Þannig mætti segja að ef fylgni er til staðar þá leiði aukin 

afbrotatíðni til hærra atvinnuleysis. Aukin afbrot gætu dregið úr þróun á atvinnumarkaði 

og þannig lagt sitt af mörkum til að auka atvinnuleysi (Raphael og Winter-Ebmer, 2001). 

Vitað er að margt annað hefur áhrif á afbrotatíðni en atvinnustig. Í rannsókn sem 

þessari verður að taka tillit til þess og benda á að þó afbrot aukist samhliða auknu 

atvinnuleysi er ekki víst að sú fylgni sé bein afleiðing þess að erfiðara er að fá vinnu. Um 

Delluaðhvarf4 getur verið að ræða sem er algengt vandamál í hagrannsókna og 

tölfræðivinnu.  

                                                       

4 Sjá t.d. „Delluaðhvarf“ eftir Auði Bergþórsdóttur http://hdl.handle.net/1946/13652 
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5 Niðurstöður  

Í þessum kafla birtast niðurstöður rannsóknarinnar ásamt túlkun þeirra.  

5.1 Afbrotatíðni árin 1999 – 2012 

Þróun afbrotatíðni í brotaflokkunum auðgunarbrot5, fíkniefnabrot, kynferðisbrot, 

líkamsmeiðingar, brot gegn valdstjórninni, brot gegn friðhelgi einkalífs, nytjastuldur, 

skjalafals, eignaspjöll og brot gegn áfengislögum var skoðuð og athugað hvort fylgni er 

til staðar á milli hvers brotaflokks og atvinnuleysis.  

5.1.1 Auðgunarbrot 

Á mynd 5 má sjá fjölda auðgunarbrota á hverja 10.000 íbúa frá árinu 1999 til 2012.  

Þjófnaður og innbrot mynda stærstan hluta auðgunarbrota eða 80-90% brota innan 

málaflokksins. Ljóst er að breyting í skráningu árið 2005 hafði töluverð áhrif þar sem 

fjöldi brota á hverja 10.000 íbúa fer úr 332 árið 2004 niður í 205 árið 2005 sem er rúm 

38% fækkun.  

Árið 2008 dró svo til tíðinda þar sem fjöldi brota fór úr 198 árið 2007 í 253 árið 2008 

en náði loks hámarki árið 2009 þegar fjöldi auðgunarbrota á hverja 10.000 íbúa var 300 

talsins. Þetta lýsir sér í 51,5% aukningu auðgunarbrota á tveggja ára tímabili sem nær 

hámarki ári eftir hrun og á þeim tíma sem atvinnuleysi mældist hvað hæst. Næstu þrjú 

árin fækkaði brotunum jafnt og þétt samhliða fækkun í fjölda atvinnulausra.  

Í niðursveiflu og/eða kreppu geta heimili keypt minna af verðmætum hlutum sem 

þýðir færri skotmörk fyrir þjófa og þá sérstaklega innbrotsþjófa (Raphael og Winter-

Ebmer, 2001). Þetta gæti útskýrt að einhverju leyti fækkun brotanna eftir árið 2009. 

Minna var einfaldlega til af eftirsóttum verðmætum.  

 

                                                       

5 Auðgunarbrot eru skráð skv. alm. hgl. 19/1940 og teljast m.a. til þeirra þjófnaðir, innbrot og önnur 

fjármunabrot. 
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Mynd 5. Auðgunarbrot á hverja 10.000 íbúa árin 1999 – 2012 (Ríkislögreglustjóri) 

Mynd 6 sýnir samband atvinnuleysis og auðgunarbrota. Þrír klasar myndast þar sem 

árin 1999 til 2004 raða sér saman og einkenndust af meiri fjölda auðgunarbrota ásamt 

lágu atvinnuleysi. Árin 2005 til 2008 einkenndust af lágu atvinnuleysi og færri 

auðgunarbrotum, árin sem eru oftast kennd við hápunkt góðærisins. Árin 2009 til 2012 

mynda tímabilið eftir efnahagshrunið þar sem atvinnuleysi jókst til muna og 

auðgunarbrotum fjölgaði lítillega til skamms tíma. Þó að árin eftir efnahagshrunið hafi 

haft í för með sér aukna tíðni auðgunarbrota þá sýnir mynd 6 greinilega að lítil sem 

engin fylgni er á milli fjölda atvinnulausra og fjölda auðgunarbrota til lengri tíma litið.  

 

Mynd 6. Samband auðgunarbrota og atvinnuleysis árin 1999 - 2012 (Hagstofa og Ríkislögreglustjóri) 
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5.1.2 Fíkniefnabrot 

Á mynd 7 má sjá fjölda fíkniefnabrota á hverja 10.000 íbúa frá árinu 1999 til 2012. 

Breyting í skráningu hjá Ríkislögreglustjóra árið 2005 hafði ekki mikil áhrif. Fjöldi brota 

náði hámarki árið 2006 eftir stöðuga aukningu frá árinu 1999. Eftir 2007 fór brotum 

fækkandi og voru þau aðeins 42 á hverja 10.000 íbúa árið 2009. Síðustu ár hefur brotum 

fjölgað jafnt og þétt og voru brotin orðin 64 á hverja 10.000 íbúa árið 2012 sem er 

aðeins 5 brotum færra en árið 2006.  

Brotin voru fæst ári eftir hrun sem er þveröfugt við auðgunarbrot. Líkleg skýring er að 

stærsti hluti fíkniefnabrota eru brotin varsla/neysla sem má nær eingöngu rekja til 

frumkvæðisvinnu lögreglunnar. Niðurskurður hjá hinu opinbera var mikill árið 2009 

(Ársskýrsla Ríkislögreglustjóra, 2009) sem skilaði sér í færri lögreglumönnum á vakt og 

minni sýnileika lögreglu. Ástæða þess að brotum fjölgaði svo aftur innan sama flokks er 

óljós. Mögulega var raunfjölgun mun meiri en gögnin gefa til kynna þar sem heildarfjöldi 

brotanna  varsla/neysla fór úr 883 árið 2009 upp í 1380 árið 2012 þrátt fyrir ítrekaða 

niðurskurði. Þetta er rúm 56% aukning yfir þriggja ára tímabil.  

 

Mynd 7. Fíkniefnabrot á hverja 10.000 íbúa árin 1999 - 2012 (Ríkislögreglustjóri) 

Eftir hrun átti sér einnig stað gríðarleg aukning í brotaflokknum fíkniefnaframleiðsla. 

Á mynd 8 má sjá fíkniefnaframleiðslubrot á hverja 10.000 íbúa frá árinu 1999 til 2012. 

Sprenging átti sér stað á milli áranna 2008 og 2009 þar sem brotin fóru úr 1,5 upp í 5,2 

brot á hverja 10.000 íbúa og brotin urðu flest árið 2010 þegar þau voru 7,4 á hverja 

10.000 íbúa. Þetta þýðir að brotunum fjölgaði um tæp 400% á tveimur árum. Brotin eru 
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fá á ári hverju svo hvert og eitt brot hefur mikil áhrif á tölfræðina, en 400% aukningu á 

tveimur árum er að öllum líkindum ekki hægt að rekja til tilviljunarkenndrar fjölgunar.  

 

Mynd 8. Fíkniefnaframleiðsla á hverja 10.000 íbúa árin 1999 - 2012 (Ríkislögreglustjóri) 

Ástæðu aukningarinnar má líklega að mestu rekja til þess að við efnahagshrunið 

hrundi gengi krónunnar sem hafði þau áhrif að dýrara var að fjármagna fíkniefnakaup og 

framleiðsla innanlands varð hagkvæmari. Á sama tíma var orðið mun erfiðara að komast 

yfir erlendan gjaldeyri sökum gjaldeyrishaftanna.  

Fjöldi atvinnulausra virðist ekki hafa haft áhrif á fíkniefnabrot eins og mynd 9 sýnir. 

Gögnin gefa ekki til kynna að fylgni sé á milli atvinnuleysis og fíkniefnabrota en 

efnahagshrunið hafði þau áhrif að fíkniefnamarkaðurinn svaraði breyttum aðstæðum 

með því að færa framleiðslu fíkniefna til Íslands.  
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Mynd 9. Samband fíkniefnabrota og atvinnuleysis árin 1999 - 2012 (Hagstofa og Ríkislögreglustjóri) 

5.1.3 Kynferðisbrot 

Á mynd 10 má sjá fjölda kynferðisbrota á hverja 10.000 íbúa frá árinu 1999 til 2012. 

Mikið var um breytingar í skráningu hjá lögreglunni í þessum málaflokki þar sem flokkar 

voru sameinaðir eða þeim breytt ásamt því að lögunum var nokkrum sinnum breytt í 

gegnum tímabilið sem skoðað er. Það var t.d. ekki kynferðisbrot að hafa mök við 14 ára 

árið 2006 en með nýjum lögum árið 2007 var það orðið kynferðisbrot (Afbrotatölfræði 

Ríkislögreglustjóra, 2007). Að sama skapi voru vændiskaup lögleg árið 2008 en urðu 

ólögleg vorið 2009 með nýjum lögum (Alþingi, 2009).  

 

Mynd 10. Kynferðisbrot á hverja 10.000 íbúa árin 1999 - 2012 (Ríkislögreglustjóri) 
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Á mynd 10 sést hvernig fjöldi kynferðisbrota hefur haldist nokkuð stöðugur í gegnum 

árin. Breytingar í skráningu höfðu lítil áhrif á heildarfjölda brota og efnahagshrunið hafði 

ekki áhrif á fjölda brota í þessum málaflokki.  

Á mynd 11 sést að lítil sem engin fylgni er á milli kynferðisbrota og atvinnuleysis og 

rennir það stoðum undir þær niðurstöður sem mynd 10 sýnir. Fjöldi kynferðisbrota 

hefur haldist stöðugur ár frá ári óháð efnahagsástandi og þar með óháð fjölda 

atvinnulausra.  

 

Mynd 11. Samband kynferðisbrota og atvinnuleysis árin 1999 - 2012 (Hagstofa og Ríkislögreglustjóri) 

Nauðgun er alvarlegasta afbrot kynferðisbrota og á mynd 12 sést fjöldi nauðgana á 

hverja 10.000 íbúa frá árinu 1999 til 2012. Niðurstöðurnar eru sláandi þar sem 

nauðgunum fjölgaði mikið frá árinu 2000 þegar nauðganir á hverja 10.000 íbúa voru rétt 

rúmlega 1. Árið 2008 voru nauðganir orðnar rúmlega 2 á hverja 10.000 íbúa og þeim 

fjölgaði svo ár frá ári og voru 4 fyrir hverja 10.000 íbúa árið 2011. Nauðgunum hafði 

fjölgað um 300% frá árinu 2000.  
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Mynd 12. Nauðganir á hverja 10.000 íbúa árin 1999 - 2012 (Ríkislögreglustjóri) 

Mynd 13 sýnir umtalsverða jákvæða fylgni á milli fjölda nauðgana á hverja 10.000 

íbúa og hlutfalli atvinnulausra. Ólíklegt er að rekja megi aukninguna til aukins 

atvinnuleysis og er því mjög líklega um delluaðhvarf að ræða sem rekja má til þess að 

umræða um kynferðisbrot er mun opinskárri en áður og aukin hvatning er til að 

brotaþolar leiti réttar síns. Ekki má þó líta framhjá þeirri staðreynd að raunfjölgun 

þessara brota hefur orðið á síðustu árum og áhugavert verður að fylgjast með þróuninni 

á næstu 5-10 árum.  

 

Mynd 13. Samband nauðgana og atvinnuleysis árin 1999 - 2012 (Hagstofa og Ríkislögreglustjóri) 
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5.1.4 Líkamsmeiðingar 

Á mynd 14 má sjá líkamsmeiðingar á hverja 10.000 íbúa frá árinu 1999 til 2012. 

Breytingin í skráningu hjá Ríkislögreglustjóra árið 2005 hafði ekki mikil áhrif á 

málaflokkinn og hélst fjöldi brota nokkuð stöðugur frá árinu 2004 til 2007 eftir stöðuga 

fækkun árin á undan. Árið 2007 dró úr fjölda brota og fækkaði þeim til ársins 2012 þegar 

þeim fjölgaði lítillega.  

 Því er ljóst að efnahagshrunið hafði þau áhrif að fjöldi brota dróst saman þrátt fyrir 

gríðarlega aukningu í fjölda atvinnulausra. Brotunum fækkaði um 32% frá árinu 2007 til 

ársins 2011, úr 45 brotum á hverja 10.000 íbúa í 34 brot.  

 

Mynd 14. Líkamsmeiðingar á hverja 10.000 íbúa árin 1999 - 2012 (Ríkislögreglustjóri) 

Á mynd 15 sést að líkamsmeiðingar og atvinnuleysi hafa töluverða neikvæða fylgni. 

Brot undir flokknum líkamsmeiðingar eru yfirleitt tilkynnt til lögreglu (Afbrotatölfræði 

Ríkislögreglustjóra, 2010) svo um raunfækkun ætti að vera að ræða. Ekki fundust neinar 

aðrar breytur í samfélaginu yfir tímabilið sem ættu að hafa áhrif á fjölda brota í þessum 

málaflokki svo niðurstaðan er án efa áhugaverð.   
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Mynd 15. Samband líkamsmeiðinga og atvinnuleysis árin 1999 -2012 (Hagstofa og Ríkislögreglustjóri) 

5.1.5 Brot gegn valdstjórninni 

Á mynd 16 má sjá brot gegn valdstjórninni á hverja 10.000 íbúa frá árinu 1999 til 2012. 

Yfir tímabilið voru gerðar töluverðar breytingar á málaflokknum þar sem flokkunum 

„fyrirmælum lögreglu ekki hlýtt“ og „lögreglumanni tálmað gegn starfi sínu“ var bætt við 

árið 2002 sem útskýrir að mestu leyti aukningu í fjölda brota árið 2003. Einnig voru 

flokkunum „hótun um ofbeldi gagnvart lögreglumanni“ og „hótun um ofbeldi gagnvart 

opinberum starfsmanni“ bætt við árið 2006. 

Þessir flokkar mynda 50-70% brota innan málaflokksins árin 2006 til 2012 svo erfitt er 

að bera saman árin fyrir og eftir 2006 sérstaklega í ljósi þess að árið 2005 var 

skráningarkerfi lögreglunnar breytt.  

Niðurstöðurnar eru áhugaverðar þar sem brotin náðu hámarki árin 2007 og 2008 en 

fækkaði svo umtalsvert næstu tvö ár á eftir. Ekkert bendir til annars en að um 

raunverulega fækkun sé að ræða enda eru brotin innan málaflokksins þess eðlis að flest 

þeirra eru tilkynnt af lögreglumönnunum sjálfum og öðrum opinberum starfsmönnum.  
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Mynd 16. Brot gegn valdstjórninni á hverja 10.000 íbúa árin 1999 - 2012 (Ríkislögreglustjóri) 

Á mynd 17 sést að jákvæð fylgni er á milli brota gegn valdstjórninni og atvinnuleysis 

yfir árin 1999 til 2012. Myndin gefur villandi upplýsingar þar sem breytingar á 

málaflokknum skekkja niðurstöðurnar umtalsvert og ekki ætti að taka mark á fylgninni.  

Á mynd 18 sést hvernig fylgnin snýst við ef brotin eru aðeins skoðuð frá árinu 2006 til 

ársins 2012. Sú niðurstaða er áhugaverð þar sem aukið atvinnuleysi leiðir til færri 

afbrota gegn valdstjórninni. Fyrirfram var búist við að búsáhaldabyltingin hefði haft 

meiri áhrif því reiði almennings var mikil eftir efnahagshrunið, sérstaklega í lok árs 2008 

og byrjun árs 2009 þegar fjöldi brota náði hámarki.  

Líkleg skýring á því að jákvæð fylgni er ekki til staðar er sú að reiði almennings stóð 

stutt og fáir gripu til ofbeldis. Að sama skapi hefur atvinnuleysi minnkað snarlega á 

síðustu árum. Niðurstaðan, að aukið atvinnuleysi leiði til færri brota gegn valdstjórninni, 

er þess vegna mjög jákvæð.   
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Mynd 17. Samband brota gegn valdstjórninni og atvinnuleysis árin 1999 - 2012 (Hagstofa og 
Ríkislögreglustjóri) 

 

Mynd 18. Samband brota gegn valdstjórninni og atvinnuleysis árin 2006 - 2012 (Hagstofa og 
Ríkislögreglustjóri) 

Þar sem ofbeldi gegn lögreglumönnum hefur verið mikið í umræðunni síðustu ár var 

ákveðið að skoða þann flokk afbrota sér. Á mynd 19 má sjá fjölda ofbeldisbrota gegn 

lögreglumanni á hverja 10.000 íbúa frá árinu 1999 til 2012. Á myndinni sést hvernig 

fjöldi brota sveiflast milli ára en sérstök tenging við efnahagshrunið er ekki til staðar. 

Brotunum hefur fækkað síðustu ár eftir að þau náðu hámarki árið 2007 þegar fjöldi 

þeirra var tæp 4 brot á hverja 10.000 íbúa að árinu 1999 undanskildu þegar þau voru 

tæp 4,6.  
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Mynd 19. Ofbeldi gegn lögreglumönnum á hverja 10.000 íbúa árin 1999 - 2012 (Ríkislögreglustjóri) 

Mynd 20 sýnir að lítil neikvæð fylgni er á milli ofbeldis gegn lögreglumönnum og 

atvinnuleysis. Niðurstaðan kemur á óvart enda var gert ráð fyrir að spennan í kjölfar 

efnahagshrunsins með tilheyrandi aukningu í atvinnuleysi hefði komið fram í meira 

ofbeldi gegn laganna vörðum. Ánægjulegt er að virðing fyrir lögreglumönnum skuli vera 

til staðar óháð efnahagsástandi og ætti niðurstaðan að undirstrika það.  

 

Mynd 20. Samband ofbeldis gegn lögreglumönnum og atvinnuleysis árin 1999 - 2012 (Hagstofa og 
Ríkislögreglustjóri) 

5.1.6 Brot gegn friðhelgi einkalífs 

Á mynd 21 má sjá brot gegn friðhelgi einkalífs á hverja 10.000 íbúa árin 1999 til 2012. 

Brotunum fækkaði umtalsvert frá árinu 2003 þegar fjöldi brota á hverja 10.000 íbúa var 
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rúmlega 30. Brotin fóru niður í rúmlega 16 árið 2009 sem þýðir 87,5% fækkun í fjölda 

afbrota á hverja 10.000 íbúa yfir sex ára tímabil.  

Breyting í skráningu Ríkislögreglustjóra árið 2005 hafði líklega áhrif sem koma þó ekki 

strax fram þar sem fjöldi brota hélst nokkuð stöðugur til ársins 2007 þegar brotunum 

fækkaði snögglega. Engin tengsl sjást við efnahagshrunið en augljóst er að brotunum fer 

fækkandi yfir tímabilið. 

 

Mynd 21. Brot gegn friðhelgi einkalífs á hverja 10.000 íbúa árin 1999 - 2012 (Ríkislögreglustjóri) 

Á mynd 22 sést hvernig brot gegn friðhelgi einkalífs og atvinnuleysi hefur 

umtalsverða neikvæða fylgni. Ekki fundust neinar aðrar aðstæður í samfélaginu sem 

ættu að hafa áhrif á fjölda brota innan málaflokksins svo niðurstaðan, að aukið 

atvinnuleysi dragi úr brotum gegn friðhelgi einkalífs, er mjög áhugaverð.  
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Mynd 22. Samband brota gegn friðhelgi einkalífs og atvinnuleysis árin 1999 - 2012 (Hagstofa og 
Ríkislögreglustjóri) 

5.1.7 Nytjastuldur 

Á mynd 23 má sjá nytjastuld á hverja 10.000 íbúa frá árinu 1999 til 2012. Sveiflurnar eru 

miklar og eru handahófskenndari en sveiflur í öðrum málaflokkum.  

 

Mynd 23. Nytjastuldur á hverja 10.000 íbúa árin 1999 - 2012 (Ríkislögreglustjóri) 

Brotin virðast ekki ráðast af efnahagsástandi sem mynd 24 styður þar sem lítil fylgni 

er á milli fjölda brota á hverja 10.000 íbúa og atvinnuleysis. Stærsti hluti málaflokksins er 

stuldur á vélknúnum ökutækjum sem spannar 90-98% heildarfjölda brota yfir tímabilið. 
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Ljóst er að stuldur á vélknúnum ökutækjum ræðst ekki af fjölda atvinnulausra eða 

efnahagssveiflum.  

 

Mynd 24. Samband nytjastulds og atvinnuleysis árin 1999 - 2012 (Hagstofa og Ríkislögreglustjóri) 

5.1.8 Skjalafals 

Málaflokkurinn skjalafals er sérstakur þar sem brot innan flokksins breytast með breyttri 

notkun almennings á tékkheftum og greiðslukortum. Skjalafals er vörðuðu tékkhefti 

voru mjög algeng á árum áður en á milli áranna 1999 og 2001 fækkaði brotunum úr 94 í 

31. Á sama tíma fjölgaði brotum vegna misnotkunar skjala úr 24 í 85 (Afbrotatölfræði 

Ríkislögreglustjóra, 2001).  

Það sem kemur á óvart er að skjalafals tengd greiðslukortum hefur ekki aukist 

samhliða fækkun í brotum er varða tékkhefti. Ástæðuna má líklega rekja til þess að 

miklar öryggiskröfur eru gerðar til greiðslukorta og eftirlits með þeim og mun erfiðara er 

að falsa þau en tékkhefti (Afbrotatölfræði Ríkislögreglustjóra, 2003). 

Á mynd 25 má sjá skjalafals á hverja 10.000 íbúa árin 1999 til 2012. Brotunum 

fækkaði jafnt og þétt yfir tímabilið og ástæðuna má líklega rekja til þess að öryggi og 

eftirlit er orðið mun strangara í dag með aukinni tækni sem gerir afbrotamönnum 

erfiðara fyrir en áður.  
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Mynd 25. Skjalafals á hverja 10.000 íbúa árin 1999 - 2012 (Ríkislögreglustjóri) 

Mikil neikvæð fylgni er á milli skjalafals og atvinnuleysis eins og sést á mynd 26. 

Líklega er hér um delluaðhvarf að ræða þar sem yfir tímabilið jókst atvinnuleysi ásamt 

því að tækninni fleygði áfram. Niðurstaðan er mjög jákvæð fyrir samfélagið þar sem 

aukin tækni dregur úr brotum innan málaflokksins og brotunum ætti því að fækka enn 

frekar á komandi árum. 

 

Mynd 26. Samband skjalafals og atvinnuleysis árin 1999 - 2012 (Hagstofa og Ríkislögreglustjóri) 

5.1.9 Eignaspjöll 

Á mynd 27 má sjá eignaspjöll á hverja 10.000 íbúa árin 1999 til 2012. Brotum fækkaði 

verulega árið 2005 miðað við meðalfjölda brota árin á undan. Líklega skýrist þetta að 
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mestu leyti af breytingu í skráningu Ríkislögreglustjóra árið 2005 þar sem öllu jafnan er 

tilkynnt um nokkuð af minni háttar eignaspjöllum á hverju ári sem fara ekki í formlegan 

rannsóknarferil og teljast því ekki til brota árið 2005 og árin þar á eftir (Afbrotatölfræði 

Ríkislögreglustjóra, 2005).  

Árið á eftir fór fjöldi brota í sama horf en fjöldi brota fór svo stigminnkandi ár frá ári. 

Um raunfækkun brota ætti að vera að ræða árið 2006 og árin þar á eftir svo niðurstaðan 

gefur til kynna að efnahagshrunið hafi ekki ýtt undir tíðni eignaspjalla sem er þvert á 

móti því sem við var að búast.  

Benda verður á að brot sem falla undir minniháttar eignaspjöll eru einungis tilkynnt í 

50% tilfella (Margrét Lilja Guðmundsdóttir og Rannveig Þórisdóttir, 2001). Brotin eru því 

útbreiddari en gögnin gefa til kynna og breytt hegðun afbrotaþola sem felur í sér færri 

eða fleiri tilkynnt afbrot getur haft mikil áhrif á niðurstöðu rannsóknarinnar. 

 

Mynd 27. Eignaspjöll á hverja 10.000 íbúa árin 1999 - 2012 (Ríkislögreglustjóri) 

Mynd 28 sýnir umtalsverða neikvæða fylgni á milli eignaspjalla og atvinnuleysis. 

Niðurstaðan rennir stoðum undir það sem mynd 28 gaf til kynna, að efnahagshrunið og 

aukið atvinnuleysi sem fylgdi í kjölfarið leiddi ekki til aukinnar tíðni eignaspjalla heldur 

þvert á móti fækkaði brotum innan málaflokksins.  
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Mynd 28. Samband eignaspjalla og atvinnuleysis árin 1999 - 2012 (Hagstofa og Ríkislögreglustjóri) 

5.1.10 Brot gegn áfengislögum 

Á mynd 29 má sjá brot gegn áfengislögum á hverja 10.000 Íslendinga árin 1999 til 2012. 

Brot í þessum málaflokki komast nær einungis upp vegna frumkvæðisvinnu lögreglunnar 

(Afbrotatölfræði Ríkislögreglustjóra, 2010) og taka verður tillit til þess í niðurstöðunum. 

Ölvun á almannafæri er algengasta brot málaflokksins og var að meðaltali 85% af 

heildarfjölda brota innan málaflokksins yfir tímabilið sem rannsakað var. Líklega má að 

einhverju leyti rekja fækkun brotanna til minni frumkvæðisvinnu lögreglunnar. Það sem 

kemur á óvart er að árin 2008 til 2012 þegar ítrekaður niðurskurður og 

endurskipulagning átti sér stað innan embættis Ríkislögreglustjóra, stóðu brotin nær í 

stað.     

Niðurstaðan er því mjög áhugaverð. Brotunum hefur fækkað að meðaltali um tæp 

8% á ári frá árinu 1999 og ólíklegt er að rekja megi alla þessa fækkun brota einungis til 

minni frumkvæðisvinnu lögreglunnar innan málaflokksins. 
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Mynd 29. Brot gegn áfengislögum á hverja 10.000 íbúa árin 1999 - 2012 (Ríkislögreglustjóri) 

Mynd 30 sýnir mjög sterka neikvæða fylgni á milli brota gegn áfengislögum og 

atvinnuleysis. Mögulega leiðir meira atvinnuleysi til minnkunar í óhóflegri drykkju sem 

endar í klefum lögreglunnar. Líklegt er þó að einhver hluti þessarar fylgni tengist minni 

frumkvæðisvinnu lögreglunnar á sviði brota gegn áfengislögum.  

 

Mynd 30. Samband brota gegn áfengislögum og atvinnuleysis árin 1999 - 2012 (Hagstofa og 
Ríkislögreglustjóri) 
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6 Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að athuga hvort fylgni væri á milli atvinnuleysis og 

afbrotatíðni á Íslandi yfir árin 1999 til 2012. Margir hagfræðingar hafa reynt að svara 

þessari spurningu eftir að hagfræðingurinn Gary Becker vakti áhuga kollega sinna á 

viðfangsefni afbrotafræðinnar með grein sinni Crime and Punishment sem kom út árið 

1968. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að mestu leyti í samræmi við niðurstöður 

annarra fræðimanna.  

Auðgunarbrotum fjölgaði eftir efnahagshrunið með auknu atvinnuleysi sem er sú 

fylgni sem flestar rannsóknir benda til að sé til staðar. Sú niðurstaða er í samræmi við 

kenningu Beckers (1968) að einstaklingur hegði sér skynsamlega og velji frekar að 

fremja afbrot þegar atvinnustig er lélegt og tekjuhorfur slæmar.  

Fíkniefnainnflytjendur hegðuðu sér að sama skapi skynsamlega og færðu framleiðslu 

fíkniefna heim til Íslands eftir gengishrun krónunnar. Þetta er í samræmi við líkön 

þjóðhagfræðinnar þar sem innflutningur eykst þegar gengi heimagjaldmiðils styrkist en 

minnkar þegar gengið veikist.  

Nauðganir höfðu sterkustu fylgnina við atvinnuleysi og er athyglisverðasta niðurstaða 

rannsóknarinnar. Aukið atvinnuleysi leiddi til fleiri nauðgana. Aukin umræða um 

kynferðisbrot hefur þar mjög líklega áhrif en engin gögn eru til því til stuðnings og því 

verður áhugavert að fylgjast með þróun afbrota í þessum brotaflokki á næstu árum.  

Neikvæð fylgni var á milli líkamsmeiðinga og atvinnuleysis sem er algeng niðurstaða í 

sambærilegum erlendum rannsóknum.  

Brotum gegn valdstjórninni fækkaði eftir hrun með auknu atvinnuleysi. Sérstaklega 

var skoðað ofbeldi gegn lögreglumönnum og fækkaði þeim brotum einnig yfir sama 

tímabil. Þessi niðurstaða er merkileg þar sem fyrirfram var búist við jákvæðri fylgni 

þessara brota við atvinnuleysi. Ekki fundust erlendar rannsóknir sem styðja þessa 

niðurstöðu sem gerir hana þeim mun áhugaverðari. 

Brot gegn áfengislögum og atvinnuleysi höfðu mjög sterka neikvæða fylgni en sú 

niðurstaða er ekki jafn áhugaverð þar sem brot í þessum málaflokki komast nær 
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einungis upp vegna frumkvæðisvinnu lögreglunnar. Hvort það útskýri að öllu leyti 

fækkun brotanna er ekki vitað.  

Afbrotum hefur fækkað jafnt og þétt síðustu ár í nokkrum brotaflokkum sem skoðaðir 

voru. Þetta eru flokkarnir kynferðisbrot að undanskildum nauðgunum, líkamsmeiðingar, 

brot gegn friðhelgi einkalífs, skjalafals, brot gegn áfengislögum og eignaspjöll. Þetta eru 

sex af þeim tíu brotaflokkum sem til rannsóknar voru og er mjög ánægjuleg niðurstaða 

fyrir samfélagið.  

Eins og Messner og Rosenfeld (1997) komust að þá er afbrotatíðni lægri í löndum þar 

sem almannatryggingakerfið er aðgengilegra, örlátara og yfirgripsmeira. Á Íslandi státum 

við af kerfi sem tryggir öllum lágmarksframfærslu sem kemur í veg fyrir þann hvata sem 

myndast í vanþróaðri ríkjum við atvinnumissi. Í rannsókninni er komist að þeirri 

niðurstöðu að á Íslandi þarf enginn að grípa til örþrifaráða þegar kreppir að því Ísland er 

velferðarríki og kerfið heldur vel um þegna sína. 
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