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Útdráttur 

Heimilisofbeldi er samfélagslegt vandamál sem á sér stað um allan heim og eru afleiðingar 

þess gríðarlega alvarlegar, bæði andlega og líkamlega. Þrátt fyrir alvarleika 

heimilisofbeldis þá benda rannsóknir hins vegar til þess að að einungis lítill hluti 

heimilisofbeldismála sé tilkynntur til lögreglu og að hlutfall ákæra og sakfellinga í slíkum 

málum sé lágt. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á framgangi heimilisofbeldismála innan 

réttarvörslukerfisins en þær sem hafa verið gerðar benda til þess að ákveðin einkenni 

mála, þolenda og geranda geti haft áhrif á framgang þeirra. Markmið þessar rannsóknar 

var því tvíþætt; í fyrsta lagi að skoða hvað einkenndi þau heimilisofbeldismál sem tilkynnt 

voru til lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu árin 2015 og 2016 og í öðru lagi að skoða 

hvort ákveðin einkenni heimilisofbeldismála sem tilkynnt voru til lögreglunnar á 

höfuðborgarsvæðinu árin 2015 og 2016 gætu spáð fyrir um það hvort ákært yrði í máli. 

Til þess að skoða það voru gögnin greind með tíðnitöflum, krosstöflum og tvíkosta 

aðhvarfsgreiningu. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að umfang og eðli 

tilkynntra heimilisofbeldismála hefur lítið breyst síðustu ár. Hlutfall ákæra í tilkynntum 

heimilisofbeldismálum er þó töluvert lægra heldur en fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á. 

Jafnframt kom fram að heimilisofbeldismál þar sem áverkar voru á þolendum voru líklegri 

til þess að vera ákærð heldur en mál þar sem þolendur voru ekki með áverka og mál sem 

þóttu alvarlegust voru líklegri til þess að vera ákærð heldur en mál sem þóttu síst alvarleg. 

Heimilisofbeldismál þar sem þolendur voru konur voru einnig líklegri til þess að vera 

ákærð heldur en heimilisofbeldismál þar sem þolendur voru karlar og því yngri sem 

þolendur voru og því eldri sem gerendur voru því líklegra var að heimilisofbeldismál yrði 

ákært.  
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Abstract 

Domestic violence is a social problem that occurs worldwide and its consequences are 

serious, both physically and mentally. However, despite the seriousness of domestic 

violence, research suggests that only a small proportion of domestic violence is reported 

to the police and the prosecution and convition rate in such cases is low. Few studies have 

been conducted on the progress of domestic violence cases within the criminal justice 

system, but those that have been conducted indicate that certain symptoms of the 

violence, victims and perpetrators can affect their progress. The goal of this study was 

twofold; first, reviewing the symptoms of domestic violence reported to the police in the 

capital area in 2015 and 2016, and secondly, whether certain symptoms of domestic 

violence reported to the police in the capital area 2015 and 2016 could predict whether 

a charge would be issued. The main findings of the study were that the extent and nature 

of reported domestic violence cases has changed little in the last years. The proportion 

of charges in reported domestic violence is, however, considerably lower than previous 

studies have shown. It also emerged that domestic violence cases involving victims with 

injuries were more likely to be charged than cases where victims were not injuried, and 

cases that were most serious were more likely to be charged than cases that were not as 

serious. Domestic violence cases were victims were women were also more likely to be 

charged than domestic violence cases where the victims were men and the younger the 

victims were and the older the perpetrators were the domestic violence cases were more 

likely to be charged. 
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Formáli  

Ritgerð þessi er lokaverkefni til MA – gráðu í aðferðafræði við félagsfræði–, mannfræði 

og þjóðfræðideild Háskóla Íslands. Ritgerðin vegur 30 einingar af 120 eininga námi og var 

unnin undir leiðsögn Helga Gunnlaugssonar og Rannveigar Þórisdóttur.  Vil ég þakka þeim 

fyrir góða leiðsögn og ánægjulegt samstarf. Einnig vil ég þakka Jónasi Orra Jónassyni og 

Mörtu Kristínu Hreiðarsdóttur fyrir aðstoðina og gagnlegar ábendingar. Að lokum vil ég 

þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir alla þá hvatningu, stuðning og þolinmæði sem þau 

hafa veitt mér á meðan á námi mínu stóð.   

 
 
 
 
 
 

 

  



6 

Efnisyfirlit 

 

Útdráttur .................................................................................................................... 3 

Abstract ..................................................................................................................... 4 

Formáli ....................................................................................................................... 5 

Efnisyfirlit ................................................................................................................... 6 

Töfluskrá .................................................................................................................... 7 

1 Inngangur .............................................................................................................. 9 

2 Heimilisofbeldi ..................................................................................................... 10 

3 Heimilisofbeldi á Íslandi ....................................................................................... 12 

4 Heimilisofbeldi og íslenska réttarvörslukerfið ....................................................... 14 

5 Meðferð heimilisofbeldismál innan réttarvörslukerfisins ...................................... 17 

6 Framgangur heimilisofbeldismála innan réttarvörslukerfisins ............................... 21 

7 Aðferð ................................................................................................................. 24 

7.1 Úrvinnsla ........................................................................................................... 24 

7.2 Gögn .................................................................................................................. 25 

7.3 Kóðun ................................................................................................................ 26 

7.4 Fyrirvari á gögnum ............................................................................................ 28 

8 Niðurstöður ......................................................................................................... 29 

8.1 Einkenni tilkynntra heimilisofbeldismála .......................................................... 29 

8.2 Tvíkosta aðhvarfsgreining ................................................................................. 36 

8.2.1 Lýsandi niðurstöður ................................................................................... 36 

8.2.2 Niðurstöður ................................................................................................ 39 

9 Umræða ............................................................................................................... 42 

Heimildaskrá ............................................................................................................ 45 

 

 

 



7 

Töfluskrá 

Tafla 1 Fjöldi og hlutfall heimilisofbeldismála sem tilkynnt voru til lögreglunnar á 

höfuðborgarsvæðinu 2015 og 2016, greind eftir mánuðum. ............................ 29 

Tafla 2. Fjöldi og hlutfall heimilisofbeldismála sem tilkynnt voru til lögreglunnar á 

höfuðborgarsvæðinu 2015 og 2016, greind eftir vikudögum. ........................... 29 

Tafla 3. Fjöldi og hlutfall heimilisofbeldismála sem tilkynnt voru til lögreglunnar á 

höfuðborgarsvæðinu 2015 og 2016, greind eftir tíma. ...................................... 30 

Tafla 4. Fjöldi og hlutfall heimilisofbeldismála sem tilkynnt voru til lögreglunnar á 

höfuðborgarsvæðinu 2015 og 2016, greind eftir vettvangi. .............................. 30 

Tafla 5. Fjöldi og hlutfall heimilisofbeldismála sem tilkynnt voru til lögreglunnar á 

höfuðborgarsvæðinu 2015 og 2016, greind eftir kyni. ...................................... 31 

Tafla 6. Fjöldi og hlutfall heimilisofbeldismála sem tilkynnt voru til lögreglunnar á 

höfuðborgarsvæðinu 2015 og 2016, greind eftir aldursflokkum. ...................... 31 

Tafla 7. Fjöldi og hlutfall heimilisofbeldismála sem tilkynnt voru til lögreglunnar á 

höfuðborgarsvæðinu 2015 og 2016, greind eftir uppruna. ............................... 31 

Tafla 8. Fjöldi og hlutfall heimilisofbeldismála sem tilkynnt voru til lögreglunnar á 

höfuðborgarsvæðinu 2015 og 2016, greind eftir tengslum. .............................. 32 

Tafla 9. Fjöldi og hlutfall heimilisofbeldismála sem tilkynnt voru til lögreglunnar á 

höfuðborgarsvæðinu 2015 og 2016, greind eftir tilkynnanda. .......................... 32 

Tafla 10. Fjöldi og hlutfall heimilisofbeldismála sem tilkynnt voru til lögreglunnar á 

höfuðborgarsvæðinu 2015 og 2016, greind eftir áfengis- og/eða 

vímuefnaneyslu. ................................................................................................. 33 

Tafla 11. Fjöldi og hlutfall heimilisofbeldismála sem tilkynnt voru til lögreglunnar á 

höfuðborgarsvæðinu 2015 og 2016, greind eftir áverkum. ............................... 33 

Tafla 12. Fjöldi og hlutfall heimilisofbeldismála sem tilkynnt voru til lögreglunnar á 

höfuðborgarsvæðinu 2015 og 2016, greind eftir vopnanotkun. ....................... 33 

Tafla 13. Fjöldi og hlutfall heimilisofbeldismála sem tilkynnt voru til lögreglunnar á 

höfuðborgarsvæðinu 2015 og 2016, greind eftir handtöku. ............................. 34 

Tafla 14. Beiðni til lögreglu um brottvísun af heimili. ...................................................... 34 

Tafla 15. Beiðni til lögreglu um brottvísun af heimili samþykkt. ...................................... 34 

Tafla 16. Beiðni til lögreglu um nálgunarbann. ................................................................ 34 

Tafla 17. Beiðni til lögreglu um nálgunarbann samþykkt. ................................................ 35 

Tafla 18.Alvarleikastig heimilisofbeldismála sem tilkynnt voru til lögreglunnar á 

höfuðborgarsvæðinu 2015 og 2016. .................................................................. 35 

Tafla 19. Staða heimilisofbeldismála í réttarvörslukerfinu. ............................................. 35 

Tafla 20. Lýsandi niðurstöður fyrir allar breytur. .............................................................. 36 

Tafla 21. Krosstafla fyrir tengsl einkenna heimilisofbeldismála og þess hvort að 

ákæra hafi verið gefin út. ................................................................................... 37 



8 

Tafla 22. Krosstafla fyrir tengsl einkenna þolenda og geranda og þess hvort að ákæra 

hafi verið gefin út. .............................................................................................. 38 

Tafla 23. Niðurstöður tvíkosta aðhvarfsgreiningar ........................................................... 41 

 
  

file:///C:/Users/helga.einarsdottir/Desktop/Framgangur%20heimilisofbeldismála%20í%20réttarvörslukerfinu%20-%20Helga%20Einarsdóttir.docx%23_Toc525720472


9 

1 Inngangur  

Heimilisofbeldi er samfélagslegt vandamál sem á sér stað um allan heim, þar á meðal á 

Íslandi. Birtingarmyndir þess eru margvíslegar og í flestum tilvikum er um endurtekið 

ofbeldi að ræða en ekki einstakt atvik. Afleiðingar heimilisofbeldis eru gríðarlega 

alvarlegar, bæði andlega og líkamlega, og í alvarlegustu tilfellunum getur það leitt til 

dauða (National coalition against domestic violence, 2015).  

Þrátt fyrir alvarleika heimilisofbeldis þá benda rannsóknir hins vegar til þess að 

einungis lítill hluti heimilisofbeldismála sé tilkynntur til lögreglu og að hlutfall ákæra og 

sakfellinga í slíkum málum sé lágt (Worden, 2000). Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á 

framgangi heimilisofbeldismála innan réttarvörslukerfisins en þær rannsóknir sem hafa 

verið gerðar benda þó til þess að ákveðin einkenni máls, þolenda og gerenda geti haft 

áhrif á framgang þeirra (Worall og fleiri, 2006). Markmið þessarar ritgerðar er því tvíþætt; 

í fyrsta lagi að skoða hvað einkennir þau heimilisofbeldismál sem tilkynnt eru til 

lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og í öðru lagi að skoða hvort ákveðin einkenni 

heimilisofbeldismála sem tilkynnt eru til lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu geti spáð 

fyrir um það hvort mál verði ákært. 

Ritgerðin skiptist niður í átta kafla, fyrsti kaflinn fjallar almennt um heimilisofbeldi, 

orsakir þess og afleiðingar og í öðrum kafla er greint frá íslenskum rannsóknum á 

heimilisofbeldi. Þriðji kaflinn fjallar um heimilisofbeldismál innan íslenska 

réttarvörslukerfisins, fjórði kaflinn greinir frá meðferð heimilisofbeldismála innan 

réttarvörslukerfisins og fimmti kaflinn fjallar um framgang heimilisofbeldismála innan 

réttarvörslukerfisins. Sjötti kaflinn inniheldur upplýsingar um gögn, úrvinnslu, kóðun og 

fyrirvara á gögnum, sjöundi kaflinn greinir frá niðurstöðum rannsóknarinnar og áttundi 

og síðasti kaflinn inniheldur umræður þar sem niðurstöðurnar eru settar í samhengi við 

fræðin og fyrri rannsóknir. 
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2 Heimilisofbeldi 

Heimilisofbeldi hefur verið skilgreint á ýmsa vegu en flestar skilgreiningarnar eiga það þó 

sameiginlegt að ofbeldinu er lýst sem ákveðnu ferli, en ekki sem einstöku atviki, sem felst 

stjórnun, þvingunum og hótunum, þar sem markmiðið er að ná valdi yfir lífi þess sem 

verður fyrir því (Department of health, 2017).  

Heimilisofbeldi byrjar oftast á því að þolandi er hvattur til þess að minnka samskipti 

sín við fjölskyldu, vini og samstarfsfélaga. Gerandi hefur þá gagnrýnt og talað niður til 

þessara tilteknu einstaklinga í einhvern tíma og þrýst á þolanda að minnka samskipti sín 

við þau. Á þessu stigi er markmið geranda að einangra þolanda frá öðrum einstaklingum 

og þegar það hefur tekist hefst niðurlægingin. Á þessu stigi fer gerandi að gera lítið úr 

þolanda og gagnrýna nánast allt sem við kemur honum eins og útlit, hegðun og skoðanir. 

Þegar niðurlægingin hefur staðið í ákveðinn tíma fer andlega ofbeldið að verða sífellt 

grófara. Gerandi fer að hóta öllu illu og gengur jafnvel svo langt að hóta því að hann muni 

svipta sjálfan sig sem og aðra fjölskyldumeðlimi lífi. Á þessu stigi er líkamlega ofbeldið ekki 

hafið en gerandi er samt sem áður farinn að sýna af sér ógnandi hegðun eins og að slá til 

þolanda, lemja í veggi eða brjóta hluti (Rakovec-Felser, 2014). 

Fljótlega upp úr þessu byrjar líkamlega ofbeldið, í sumum tilfellum með barsmíðum 

en í öðrum tilfellum einnig með kynferðislegu ofbeldi. Líkamlega ofbeldið byrjar oft í 

kjölfar ákveðinna breytinga í lífi þolanda og gerenda eins og við búferlaflutninga, 

atvinnumissi geranda eða þungun þolanda. Eftir að líkamlega ofbeldinu hefur verið beitt 

taka við svokallaðir hveitibrauðsdagar þar sem gerandi lofar öllu góðu, afsakar sig í bak 

og fyrir og sér eftir öllu. Ákveðin von vaknar hjá þolanda um að allt verði gott aftur og 

reynir hann eins og hann getur að koma í veg fyrir að ofbeldinu verði beitt aftur. Fljótlega 

fara hlutirnir hins vegar í sama farið og ofbeldið hefst á ný (Rakovec-Felser, 2014). 

Ýmsar kenningar hafa verið settar fram varðandi orsakir heimilisofbeldis og byggir ein 

þeirra á hugmyndinni um vistfræðilega líkanið (e. ecology model). Sú kenning gerir ráð 

fyrir því að heimilisofbeldi ákvarðist út frá mismunandi áhrifaþáttum í lífi og umhverfi 

einstaklings. Vistfræðilega líkaninu er skipt upp í fjóra mismunandi þætti og inniheldur 

hver þáttur fyrir sig ákveðna áhættuþætti sem geta aukið líkurnar á því að einstaklingur 

beiti ofbeldi eða verði fyrir því. Þessir þættir eru einstaklings þættir, þættir sem tengjast 

makasambandi, félagslegir þættir og samfélagslegir þættir (Terry, 2014; World Health 

Organization, 2012a). 
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Einstaklings þættir sem taldir eru geta aukið líkurnar á því að einstaklingur beiti 

ofbeldi eru þættir eins og lágar tekjur, lítil menntun, að hafa orðið fyrir kynferðislegu 

ofbeldi í æsku, að hafa orðið vitni að ofbeldi milli foreldra í æsku, andfélagslegur 

persónuleiki og misnotkun áfengis eða vímuefna. Einstaklings þættir sem taldnir eru geta 

aukið líkurnar á því að einstaklingur verði fyrir ofbeldi eru þættir eins og ungur aldur, lítil 

menntun, að hafa orðið fyrir illri meðferð af hendi foreldra í æsku, að hafa orðið vitni að 

ofbeldi milli foreldra í æsku, þunglyndi og misnotkun áfengis eða vímuefna. Þættir sem 

tengjast makasambandi sem taldnir eru geta aukið líkurnar á því að einstaklingur beiti 

ofbeldi og verði fyrir því eru þættir eins og óánægja í sambandi og mikill munur á 

menntunarstigi sambandsaðila. Samfélagslegir þættir sem eru taldir geta aukið líkurnar á 

því að einstaklingur beiti eða verði fyrir ofbeldi eru þættir eins og hefðbundin kynhlutverk, 

opinber viðurkenning á ofbeldi (til dæmis í skólum og á vinnustöðum) og skortur á 

viðurlögum. Félagslegir þættir sem eru síðan taldir geta aukið líkurnar á því að 

einstaklingur beiti ofbeldi eða verði fyrir því eru þættir eins og kynjamisrétti, opinber 

viðurkenning á ofbeldi (til dæmis meðal lögreglu eða annarra opinberra stofnana) og 

fátækt (Terry, 2014; World Health Organization, 2012a). 

Margir skipta heimilisofbeldi upp í fjóra flokka sem hver og einn gefur til kynna 

mismunandi tegundir ofbeldis. Um er að ræða andlegt ofbeldi, líkamlegt ofbeldi, 

kynferðislegt ofbeldi og fjárhagslegt ofbeldi. Hvert tilfelli heimilisofbeldis felur þó oftast í 

sér fleiri en eina tegund ofbeldis. Andlegt ofbeldi getur til dæmis falið í sér hótanir, 

ógnanir, niðurlægingu, móðganir, gagnrýni og smánun og líkamlegt ofbeldi löðrung, 

hártog, hnefahögg, spark og barsmíðar. Kynferðislegt ofbeldi felst í þvinguðum 

kynmökum og öðrum kynferðislegum athöfnum og fjárhagslegt ofbeldi í fjárhagslegri 

stjórnun þar sem aðgangur að fjármunum er takmarkaður. Þolendur heimilisofbeldis geta 

verið karlar, konur og börn en konur og stelpur eru þó líklegri til þess að verða fyrir 

endurteknu líkamlegu ofbeldi, kynferðislegu ofbeldi og alvarlegu ofbeldi (Department of 

health, 2017; World Health Organization, 2012b).  

Afleiðingar heimilisofbeldis eru margþættar og gríðarlega alvarlegar en ofbeldið hefur 

neikvæð áhrif á bæði andlega og líkamlega heilsu þolanda. Áhrifin geta komið fram löngu 

eftir að ofbeldið átti sér stað og því grófara sem ofbeldið er því alvarlegri eru 

afleiðingarnar. Einnig hefur verið sýnt fram á það að heimilisofbeldi hefur sérstaklega 

neikvæð áhrif á börn hvort sem þau verða fyrir ofbeldi sjálf eða sjá foreldra sína verða 
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fyrir því og geta áhrifin varið allt fram á fullorðinsár. Líkamlegir afleiðingar geta meðal 

annars verið marblettir, skurðir, beinbrot, ákverkar á kviði, brjóstholi, höfði, baki og hálsi 

og vandamál tengd kynfærasvæði og móðurlífi. Andlegar afleiðingar heimilisofbeldis geta 

meðal annars verið fælni, kvíði, þunglyndi, sjálfsvígshugsanir, sjálfsvígstilraunir, lágt 

sjálfsmat, svenftruflanir, átröskunarsjúkdómar, reykingar og misnotkun áfengis og 

annarra vímuefna. Í alvarlegustu tilfellunum getur heimilisofbeldi leitt þolanda til dauða 

en ákveðnir þættir eins og stöðug aukning á ofbeldi og alvarleika þess, skilnaður, 

meðganga og nýfætt barn, menningarlegir þættir eins og heiðursmorð, umseta eins og 

stöðugar símhringingar, smáskilaboð og njósnir og kynferðislegt ofbeldi geta aukið 

líkurnar á því til muna (Rakovec-Felser, 2014; World Health Organization, 2012b). 

3 Heimilisofbeldi á Íslandi 

Á Íslandi hafa ekki verið gerðar margar rannsóknir á heimilisofbeldi og oftar en ekki hefur 

verið horft frekar þröngt á viðfangsefnið eða litlir hópar skoðaðir. Fyrsta íslenska 

rannsóknin á heimilisofbeldi var gerð árið 1982 og byggði hún á sjúkraskrám 

slysavarðstofu Borgarspítala fyrir árið 1979. Í rannsókninni kom fram að 101 einstaklingur 

leitaði til slysavarðstofu vegna áverka sem þeir höfðu hlotið af völdum fjölskyldumeðlims. 

Þar af voru konur 79 þolendanna og höfðu 62 þeirra hlotið áverka af völdum maka eða 

fyrrvervandi maka (Hildigunnur Ólafsdóttir, Sigrún Júlíusdóttir og Þorgerður 

Benediktsdóttir, 1982). Á svipuðum tíma var gerð jafnréttiskönnun í Reykjavík en í 

könnuninni kom í ljós að um þriðjungur karla og þriðjungur kvenna vissu um tilfelli þar 

sem karl hafði beitt konu líkamlegu ofbeldi (Kristinn Karlsson, 1982). Þó svo að ekki væri 

hægt að meta tíðni heimilisofbeldis út frá þessum rannsóknum þá sýndu þær fram á það 

að slíkt ofbeldi ætti sér stað hér á landi. 

Ekki voru gerðar fleiri rannsóknir á heimilisofbeldi fyrr en árið 1996 en þá var fyrsta 

heildstæða rannsóknin á orsökum, umfangi og afleiðingum heimilisofbeldis hér á landi 

framkvæmd. Í rannsókninni kom fram að 1,3% kvenna og 0,8% karla höfðu orðið fyrir 

ofbeldi af völdum núverandi eða fyrrverandi maka síðastliðna 12 mánuði og þar af hafði 

0,7% kvenna og 0,3% karla orðið fyrir grófu ofbeldi. Einnig kom fram að 14% kvenna og 

4% karla höfðu orðið fyrir ofbeldi af völdum núverandi eða fyrrverandi maka um ævina 
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og þar af hafði 7,1% kvenna og 1,2% karla orðið fyrir grófu ofbeldi (Dóms- og 

kirkjumálaráðuneytið, 1997).  

Tæpum tíu árum síðar tók Ísland þátt í alþjóðlegri þolendakönnun og voru 

niðurstöður hennar svipaðar en 0,9 prósent karla og 2,2 prósent kvenna höfðu orðið fyrir 

líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi af hendi núverandi eða fyrrverandi maka, 

sambúðaraðila eða kærasta/kærustu síðastliðin 5 ár (Helgi Gunnlaugsson, Rannveig 

Þórisdóttir, Vilborg Magnúsdóttir, 2005). Árið 2007 var gerð könnun meðal kvenna sem 

sóttu sér heilbrigðisþjónustu en samkvæmt þeim niðurstöðum var tíðnin enn hærri meðal 

kvenna sem leituðu til heilbrigðisstofnana en þar kom fram að 33,3 prósent kvenna sem 

leituðu til slysa- og bráðamóttöku LSH höfðu einhvern tímann verið beittar ofbeldi í nánu 

sambandi og 19,1 prósent höfðu verið beittar ofbeldi síðastliðna 12 mánuði. Einnig hafði 

21,9 prósent kvenna sem komu í Miðstöð mæðraverndar einhvern tímann verið beittur 

ofbeldi í nánu sambandi og 7,5 prósent höfðu verið beittar ofbeldi síðastliðna 12 mánuði 

(Svavarsdottir og Orlygsdottir, 2008). Árið 2010 var síðan gerð rannsókn á ofbeldi gegn 

konum á aldrinum 18 til 80 ára. Í rannsókninni kom í ljós að rúmlega 22 prósent kvenna 

höfðu verið beittar ofbeldi í nánu sambandi frá 16 ára aldri og á milli 1 prósent og 2 

prósent kvenna höfðu verið beittar líkamlegu og/eða kynferðislegu ofbeldi af hálfu maka 

eða fyrrverandi maka síðastliðna 12 mánuði. Í 19 prósent tilvika voru konur í nánu 

sambandi beittar ofbeldi af hendi fyrrverandi maka og í 7 prósent tilvika af núverandi 

maka (Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds, 2010).  

Einnig hafa verið gerðar rannsóknir á heimilisofbeldi út frá gögnum lögreglu. Árið 

1999 var gerð rannsókn á ofbeldi eins og það birtist í lögregluskýrslum þar sem 

ofbeldismál voru skoðuð og tengsl skilgreind. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að í 

7 prósent tilvika voru aðilarnir hjón eða sambýlingar, í 2 prósent tilvika fyrrum hjón eða 

fyrrum sambýlingar og í 4 prósent tilvika fjölskyldumeðlimur eða skyldmenni 

(Ríkislögreglustjórinn, 2001). Árið 2010 kom síðan út rannsókn á umfangi og eðli 

heimilisofbeldismála sem bárust til lögreglu á árunum 2006 til 2007. Í rannsókninni kom 

fram að ofbeldið átti sér oftast stað eftir kvöldmat, um helgar og á heimili þolanda og 

geranda. Konur voru í miklum meirihluta þolendur, eða í 70 prósent tilvika, karlar voru í 

miklum meirihluta gerendur, eða 76 prósent tilvika, og í næstum því helmingi tilvika var 

að minnsta kosti eitt barn á vettvangi þegar ofbeldið átti sér stað. Þegar tengsl aðila voru 

skoðuð kom fram að í flestum tilvikum var gerandi maki, eða í 43 prósent tilvika, og næst 
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flestum tilvikum fyrrverandi maki, eða í 24 prósent tilvika. Um helmingur gerenda var 

undir áhrifum áfengis eða annarra efna þegar ofbeldið átti sér stað en mikill meirihluti 

þolenda var hins vegar allsgáður. Í 65 prósent tilvika hlutu þolendur enga áverka, í 20 

prósent tilvika hlutu þeir minniháttar áverka, eins og mar og skrámur, og í 12 prósent 

tilvika var þeim ógnað með vopni eða því beitt gegn þeim (Guðbjörg S. Bergsdóttir og 

Rannveig Þórisdóttir, 2010). Jafnframt hefur Ríkislögreglustjóri og lögreglustjórinn á 

höfuðborgarsvæðinu kannað reynslu landsmanna af afbrotum og í síðustu könnun þeirra 

kom fram að 5 prósent landsmanna höfðu orðið fyrir einhvers konar heimilisofbeldi árið 

2017 og var hlutfall karla og kvenna mjög svipað. Í könnunninn voru þeir sem höfðu orðið 

fyrir þremur alvarlegustu tegundum ofbeldis af hendi maka/fyrrum maka spurðir 

sérstaklega út í tíðni og alvarleika ofbeldisins. Flestir þeirra höfðu orðið fyrir ofbeldi 

vikulega, eða í 37 prósent tilvika, og rúmlega helmingur þeirra töldu að ofbeldi væri ekki 

mjög alvarlegt þrátt fyrir að alvarleiki þess væri mikill (Ríkislögreglustjóri, 2018). 

Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á heimilisofbeldi benda því til þess að slíkt 

ofbeldi eigi sér stað hér á landi. Tíðni heimilisofbeldis virðist einnig vera svipuð frá því að 

mælingar á því hófust en mikilvægt er þó að hafa í huga að erfitt er að bera niðurstöður 

rannsóknanna saman meðal annars vegna mismunandi aldurshópa í úrtaki. Einnig er 

heimilisofbeldi oft og tíðum falið sem gerir það að verkum að mælingar á því geta verið 

erfiðar. Tölur um tíðni heimilisofbeldis geta jafnframt verið breytilegar þar sem þær 

byggja á mismunandi rannsóknaraðferðum, skráningu upplýsinga og skilgreiningum 

stofnana og heilbrigðisyfirvalda (Páll Biering, 2012). 

4 Heimilisofbeldi og íslenska réttarvörslukerfið 

Meðferð heimilisofbeldismála er í höndum lögreglu og fer hún eftir ákveðnum 

verklagsreglum varðandi meðferð og skráningu slíkra mála. Í árslok 2014 gaf 

Ríkislögreglustjóri út nýjar verklagsreglur og komu þær í stað eldri reglna frá árinu 2005. 

Við gerð reglnanna var litið til tilraunaverkefnis embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum 

„Að halda glugganum opnum” og laga um nálgunarbann og brottvísun af heimili nr. 

85/2011 (Ríkislögreglustjórinn, 2014).  



15 

Lögreglustjórinn á Suðurnesjum hóf verkefnið „Að halda glugganum opnum” í 

samstarfi við félagsþjónusturnar á Suðurnesjum þann 1. febrúar árið 2013 og stóð 

verkefnið yfir í ár. Aðdragandi verkefnisins var sá að við yfirferð á heimilisofbeldismálum 

hjá embættinu kom í ljós að mikið ósamræmi var í skráningu og afgreiðslu mála þrátt fyrir 

verklagsreglur. Rannsóknir mála voru ekki fullnægjandi, úrræði um nálgunarbann og 

brottvísun af heimili voru afar lítið nýtt, þolendum og jafnvel gerendum, skorti stuðning 

og fá mál fengu framgöngu innan réttarkerfisins. Stjórnendum embættisins var því ljóst 

að ekki væri litið á heimilisofbeldi nógu alvarlegum augum og í framhaldinu var ákveðið 

að taka heimilisofbeldismál fastari tökum frá upphafi, það er að segja um leið og lögregla 

mætir á vettvang (Velferðarráðuneytið, 2013). 

Í verklagsreglum lögreglu varðandi meðferð og skráningu heimilisofbelda er 

heimilisofbeldi og vettvangur þess skilgreint. Fjallað er um hver tengsl milli geranda og 

þolanda þurfa að vera og hvaða ákvæði almennra hegningarlaga þarf að brjóta svo hægt 

sé að skrá málið undir verkefnaflokkinn heimilisofbeldi. Einnig er því líst hvernig lögregla 

á að bregðast við og hvaða upplýsingum hún á að safna á vettvangi, hvernig hún á að 

aðstoða þolendur og gerendur, leiðbeina þeim og gera hættumat. Loks er farið yfir skilyrði 

nálgunarbanns og brottvísunar af heimili, eftirfylgni mála, kærur, málshraða og rýni mála 

(Ríkislögreglustjórinn, 2014). 

Árið 2016 var síðan heimilisofbeldi skilgreint í lögum í fyrsta sinn. Í maí árið 2011 var 

Istanbúl – samningurinn, sem er samningur um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi gagnvart 

konum og heimilisofbeldi, samþykktur á vettvangi Evrópuráðsins. Samningurinn var 

samþykktur á sama tíma á Íslandi og í mars árið 2016 náðist fyrsti áfanginn í fullgildingu 

samningsins þegar lög nr. 23/2016, um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 

19/1940, voru samþykkt (Stjórnarráðið, e.d.). Lögin tóku gildi 5. apríl og fólu í sér tvö 

nýmæli, annars vegar ákvæði um heimilisofbeldi og hins vegar ákvæði um 

nauðungarhjónaband (Svala Ísfeld Ólafsdóttir, 2017).  

Ákvæðið hljóðar svo: 

 218. gr. b 

 Hver sem endurtekið eða á alvarlegan hátt ógnar lífi, heilsu eða velferð núverandi 
 eða fyrrverandi maka síns eða sambúðaraðila, niðja síns eða niðja núverandi eða 
 fyrrverandi maka síns eða sambúðaraðila, áa síns, eða annarra sem búa með 
 honum á heimili eða eru í hans umsjá, með ofbeldi, hótunum, frelsissviptingu, 
 nauðung eða á annan hátt, skal sæta fangelsi allt að 6 árum.  
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 Ef brot er stórfellt getur það varðað fangelsi allt að 16 árum. Við mat á grófleika 
 verknaðar skal sérstaklega líta til þess hvort þolandi hafi beðið stórfellt líkams- eða 
 heilsutjón eða bani hlotist af. Enn fremur ber að líta til þess hvort brot hafi verið 
 framið á sérstaklega sársaukafullan eða meiðandi hátt, hafi staðið yfir í langan 
 tíma eða hvort gerandi hafi misnotað freklega yfirburðastöðu sína gagnvart 
 þolanda.  
 

Ákvæðið um heimilisofbeldi er að finna í 218. gr. b í XXIII. kafla almennra 

hegningarlaga sem ber heitið Manndráp og líkamsmeiðingar. Refsimörkin haldast því í 

hendur við refsimörk annarra meiriháttar líkamsmeiðingarbrota og endurspegla þar af 

leiðandi alvarleika brotanna. Ákvæðinu er beint gegn endurteknu ofbeldi en einstakt brot 

getur þó fallið undir ákvæðið sé það nógu alvarlegt. Brot sem er ekki nógu alvarlegt til 

þess að falla undir ákvæðið getur hins vegar fallið undir vægari refsiákvæði. Ákvæðinu er 

ætlað að vernda núverandi og fyrrverandi maka, núverandi og fyrrverandi sambúðaraðila 

hvort sem sambúðin er skráð formlega hjá yfirvöldum eða ekki, niðjar, niðjar núverandi 

og fyrrverandi maka, áa og aðra, til dæmis systkini, fóstursystkini eða fósturbörn, sem búa 

með geranda á heimili eða eru í hans umsjá. Með ákvæðinu er réttarvernd þolanda aukin 

þar sem ákvæðið tekur til viðvarandi líkamlegs og andlegs ofbeldis. Réttarvernd barna er 

sérstaklega aukin þar sem ekki er lengur gerður greinarmunur á því hvort þau verði vitni 

af ofbeldinu eða verða sjálf fyrir því og verndar því ákvæðið öll börn sem búa við 

heimilisofbeldi. Lágmarksrefsing er 30 dagar í fangelsi, hámarksrefsing er 6 ára fangelsi 

en stórfellt brot getur þó varðað fangelsi allt að 16 árum (Svala Ísfeld Ólafsdóttir, 2017). 

Áður en lögin tóku gildi var hins vegar ekki að finna sérstakt ákvæði um heimilisofbeldi 

innan almennra hegningarlaga heldur tóku ýmis ákvæði innan laganna til einstakra þátta 

ofbeldisins (Svala Ísfeld Ólafsdóttir, 2017). Verknaður eins og ofbeldsbrot (217. og 218. 

gr. almennra hegningarlaga), sifskaparbrot (193. gr. almennra hegningarlaga), 

kynferðisbrot (194., 195., 199., 200., 201., 202., 206. og 209. gr. almennra hegningarlaga), 

brot gegn valdstjórninni (108. gr. almennra hegningarlaga), ærumeiðingar og brot gegn 

friðhelgi einkalífs (231., 232., 233. gr. og 233. gr. b. almennra hegningarlaga), brot gegn 

frjálsræði manna (225., 226., 227. gr. og 227. gr. a. almennra hegningarlaga), 

auðgunarbrot (253. gr. almennra hegningarlaga), brot er varðar fjárréttindi (257. gr. 

almennra hegningarlaga) og manndráp og líkamsmeiðingar (211. og 215. gr. almennra 

hegningarlaga) milli skyldra eða tengdra gat því átt við (Ríkislögreglustjóri, 2014). Í 
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rannsókn Guðbjargar S. Bergsdóttur og Rannveigar Þórisdóttur (2010) kom þó fram að 

langstærsti hluti heimilisofbeldismála sem tilkynnt voru til lögreglu féllu undir ákvæði 

217. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, um minniháttar líkamsárás.  

Áður hafði þó verið reynt að styrkja réttarstöðu þeirra sem voru þolendur 

heimilisofbeldis. Árið 2000 voru lögfestar reglur um nálgunarbann, sbr. lög nr. 94/2000 

um breytingu á lögum um meðferð opinberra mála og almennum hegningarlögum 

(nálgunarbann), árið 2008 voru sett sérstök lög um nálgunarbann, sbr. lög nr. 122/2008, 

og árið 2011 voru síðan sett sérstök lög um nálgunarbann og brottvísun af heimili, sbr. lög 

nr. 85/2011. Lög nr. 85/2011 eru gildandi í dag en þau veita lögreglu heimild til þess að 

beita bæði nálgunarbanni, það er að segja að banna einstaklingi að koma á tiltekinn stað 

eða svæði, veita eftirför, heimsækja eða setja sig með öðru móti í samband við annan 

einstakling, og brottvísun, það er að segja að vísa einstaklingi brott af heimili sínu eða 

dvalarstað og banna honum að koma þangað aftur í tiltekinn tíma. Með lögunum var 

úrræði sem nefnt hefur verið „austurríska leiðin” lögfest (Mannréttindastofnun Háskóla 

Íslands, 2012).  

Árið 2006 var sett nýtt ákvæði, sem varð að 3. mgr., í 70. gr. almennra hegningarlaga, 

sbr. lög nr. 27/2006 um breytingu á almennum hegningarlögum nr. 19 12. febrúar 1940 

(heimilisofbeldi). Samkvæmt ákvæðinu ber dómara að taka það til greina til þyngingar 

refsingar ef verknaðurinn hefur beinst að karli, konu eða barni sem eru nákomin geranda 

og tengsl þeirra þykja hafa aukið á grófleika verknaðarins. Með lögum nr. 27/2006 var 

191. gr. almennra hegningarlaga felld í burtu og í staðinn var sett ákvæði um stórfelldar 

ærumeiðingar í nánum samböndum í 233. gr. b. almennra hegningarlaga (Svala Ísfeld 

Ólafsdóttir, 2017). 

5 Meðferð heimilisofbeldismál innan réttarvörslukerfisins 

Heimilisofbeldismál berast inn í réttarvörslukerfið þegar lögreglu er tilkynnt um atvikið. 

Rannsóknir benda þó til þess að einungis lítill hluti heimilisofbeldismála sé tilkynntur til 

lögreglu (Saxton, Olszowy, MacGregor, MacQuarrie og Wathen, 2018). Í könnun 

Ríkislögreglustjóra og lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu varðandi reynslu 

landsmanna af afbrotum kom til dæmis fram að einungis 8 prósent þeirra sem höfðu 
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orðið fyrir alvarlegasta ofbeldinu af hendi maka eða fyrrverandi maka tilkynntu það til 

lögreglu (Ríkislögreglustjórinn, 2018).  

Ákvörðun um að tilkynna heimilisofbeldi til lögreglu getur verið erfið og benda 

rannsóknir til þess að þættir eins og kyn og alvarleiki ofbeldis geti haft áhrif þar á. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á það að karlar tilkynna síður heimilisofbeldi heldur en konur 

og að alvarlegt ofbeldi sé frekar tilkynnt heldur en minniháttar ofbeldi (Saxton og fleiri, 

2018). Ástæðurnar fyrir því hvers vegna þolendur tilkynna ekki heimilisofbeldi til lögreglu 

geta verið ýmsar. Þolendur geta til dæmis litið svo á að ofbeldið sé einkamál sem kemur 

lögreglu ekki við eða að ofbeldið sé ekki nógu alvarlegt til þess að tilkynna það. Að auki 

getur ótti þolenda við gerendur, löngun þolenda til þess að verja gerendur, ótti þolenda 

við hefnd og síðast en ekki síst viðhorf þolenda til lögreglu haft áhrif (Bureau of Justice 

Statistics, 2017; Saxton og fleiri, 2018). Þolendur eiga það líka til að draga kæru til baka 

eða neita að taka áfram þátt í rannsókn málsins. Ástæðurnar fyrir því geta verið ýmsar en 

þolendur geta litið svo á að þeir beri ábyrgð á ofbeldinu, þolendur geta verið hræddir um 

að rannsókn lögreglu geri aðstæðurnar enn verri eða þolendur geta verið neyddir af 

gerendum eða öðrum fjölskyldumeðlimum til þess að draga kæruna til baka (Ekström og 

Lindström, 2016). 

Þar sem lögregla er í flestum tilvikum fyrsti aðili á vettvang heimilisofbeldis þá er 

mikilvægt að hún líti á heimilisofbeldi sem alvarlegt ofbeldisbrot því þá beitir hún frekar 

viðeigandi viðbrögðum á vettvangi. Þolandi þarf að upplifa stuðning og traust frá lögreglu 

því það eykur sjálfstraust hans, hvetur hann til þess að tilkynna ofbeldið, leita réttar síns 

og koma sér úr ofbeldissambandinu (Apsler, Cummins og Carl, 2003; Gracia, 2004; Gracia, 

Gracía og Lila, 2008; Kim og Gray, 2008). Lögregla sem lítur á heimilisofbeldi sem 

minniháttar ofbeldisbrot er líklegri til þess að beita óviðeigandi og ófullnægjandi 

viðbrögðum á vettvangi og við það getur þolandi upplifað vonleysi, vanmátt og 

hjálparleysi og líkurnar á því að hann tilkynni ofbeldið, leiti réttar síns og komi sér úr 

ofbeldissambandinu minnka (Gover, Paul og Dodge, 2011; Ingólfur V. Gíslason, 2008). 

Viðhorf lögreglu til heimilisofbeldis og aðgerðir hennar á vettvangi hafa breyst mjög 

mikið í gegnum tíðina. Í kringum 1930 var litið á heimilisofbeldi sem minniháttar 

ofbeldisbrot í samfélaginu og sinnti lögregla slíkum málum með trega. Ef lögregla hafði 

hins vegar afskipti af slíku ofbeldi voru aðgerðir hennar mjög takmarkaðar og reyndi hún 

fyrst og fremst að stilla til friðar og sætta málsaðila. Á þessum tíma mótaðist viðhorf 



19 

lögreglu til heimilisofbeldis af nokkrum þáttum. Lögregla leit svo á að það væri ekki 

hlutverk sitt að sinna heimilisofbeldismálum þar sem heimilisofbeldi tengdist einkalífi 

fólks. Einnig taldi lögregla að það væri tímasóun að handtaka og kæra gerendur þar sem 

þolendur þess væru yfirleitt ósamvinnuþýðir og háðir gerendum, sérstaklega 

fjárhagslega. Í sumum tilvikum tók lögregla, sem yfirleitt voru karlar, jafnvel afstöðu gegn 

þolendum, sem yfirleitt voru konur. Í kringum 1960 fór viðhorf lögreglu til heimilisofbeldis 

aðeins að breytast og í kjölfar þess fór hún að beita sáttamiðlun og áfallahjálp á vettvangi 

(Hirschel og Hutchison, 1992). Það var þó ekki fyrr en í kringum 1980, meðal annars vegna 

aukinna rannsókna og þrýstings frá femínískum hreyfingum og kvennahreyfingum, sem 

heimilisofbeldi var fyrst viðurkennt sem alvarlegt ofbeldisbrot. Við það breyttust aðgerðir 

lögreglu til muna en þá fór hún meðal annars að fylgja ákveðnum verklagsreglum og beita 

formlegum viðbrögðum, eins og handtöku, á vettvangi (Ivan, Yuning, Deeanna, Jessica og 

Mingyue, 2011). 

Lögregla gegnir því mikilvægu og margþættu hlutverki þar sem hún þarf að stöðva 

ofbeldið, koma í veg fyrir að frekara ofbeldi eigi sér stað og framfylgja lögum. Ábyrgð 

lögreglu er að auki mikil enda þarf hún að veita bæði þolendum og gerendum aðstoð og 

ráðleggingar og taka ákvörðun um það hvort eigi að handtaka eða ákæra gerendur (Logan, 

Shannon og Walker, 2006; Trujillo og Ross, 2008). Rannsóknir benda hins vegar til þess að 

ánægja þolenda heimilisofbeldis með viðbrögð lögreglu séu mismunandi (Saxton og fleiri, 

2018). Hér á Íslandi kom fram árið 1996, í rannsókn á orsök, umfangi og afleiðingum 

heimilisofbeldis, að einungis rúmlega helmingur þolenda voru mjög ánægðir með 

viðbrögð lögreglu (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 1997). Árið 2010, í rannsókn á ofbeldi 

gegn konum á aldrinum 18 til 80 ára, kom síðan fram að eingöngu 34 prósent kvenna voru 

mjög ánægðar með viðbrögð lögreglu (Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds, 2010). 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á viðbrögðum lögreglu við heimilisofbeldi (sjá 

meðal annars Bachman og Coker, 1995; Buzawa og Austin 1993; Durfee og Fetzer, 2016; 

Eitle, 2005; Feder, 1998; Robinson og Chandek, 2000). Í rannsókn bandaríska 

dómsmálaráðuneytisins kom til dæmis fram að í 78 prósent tilvika gerði lögregla skýrslu, 

í 23 prósent tilvika handtók lögregla gerendur á vettvangi og í 89 prósent tilvika handtók 

lögregla gerendur á vettvangi ef þolendur voru með alvarlega áverka (Bureau of Justice 

Statistics, 2017). Í rannsókn á umfangi og eðli heimilisofbeldismála sem bárust lögreglu á 

árunum 2006 til 2007 kom í ljós að í 54 prósent tilvika var þolandi eftir á vettvangi og 
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ekkert aðhafst formlega gagnvart honum, í 40 prósent tilvika var gerandi eftir á vettvangi 

og ekkert aðhafst formlega gagnvart honum og í 20 prósent tilvika var gerandi handtekinn 

á vettvangi. Í rannsókninni kom einnig fram að lögregla var mun líklegri til þess að beita 

formlegum viðbrögðum ef ofbeldið var alvarlegt (Guðbjörg S. Bergsdóttir og Rannveig 

Þórisdóttir, 2010).  

Rannsóknir á viðbrögðum lögreglu á vettvangi heimilisofbeldis hafa fyrst og fremst 

verið að skoða hvað hefur áhrif á handtökuákvörðun lögreglu á vettvangi (Robinson og 

Chandek, 2000; Worden, 2000). Niðurstöður slíkra rannsókna benda til þess að ýmsir 

þættir geti aukið líkurnar á handtöku eins og alvarleiki árásar, vopnanotkun, áverkar á 

þolendum, fyrri afbrotaferill gerenda, nálgunarbann, vitni og áfengis og vímuefnanotkun 

gerenda (Saxton og  fleiri, 2018). Rannsóknir benda einnig til þess að handtökur á 

vettvangi heimilisofbeldis hafi fjölgað málum sem skila sér til ákæruvalds og leitt til 

fjölgunar mála sem eru ákærð (Henning og Feder, 2005). Lítið er hins vegar vitað um áhrif 

annarra aðgerða lögreglu, eins og gæði skýrsluskrifa og samskipti á vettvangi, á framgang 

heimilisofbeldismála innan réttarkerfisins (Worden, 2000). 

Færri rannsóknir hafa hins vegar verið að skoða meðferð heimilisofbeldismála innan 

réttarkerfisins. Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á meðferð heimilisofbeldismála 

innan réttarkerfisins benda þó til þess að hér áður fyrr hafi meðferð þeirra við 

heimilisofbeldi verið svipuð og meðferð lögreglu. Réttarkerfið veitti 

heimilisofbeldismálum litla athygli og hlutfall ákæra og dóma í slíkum málum var lágt. 

Ástæðurnar fyrir því voru þær sömu og meðal lögreglunnar en heimilisofbeldismál voru 

talin vera einkamál sem kæmu ríkinu ekki við, þolendur slíkra mála voru talin vera 

óáreiðanleg vitni þar sem þeir ættu það til að draga kæruna til baka og það væri óhagstætt 

fyrir fjölskyldur að kæra gerendur í slíkum málum þar sem fjölskyldurnar væru í flestum 

tilvikum háðar þeim fjárhagslega (Henning og Feder, 2005). Þrátt fyrir mikla endurbætur 

á viðbrögðum réttarkerfisins síðastliðna þrjá áratugi þá eru þolendur heimilisofbeldis enn 

að lenda í ákveðnum hindrunum innan þess. Rannsóknir benda til þess að helsta óánægja 

þolenda stafi af löngum biðtíma, virðingarleysi saksóknara eða dómara og lélegu 

upplýsingaflæði lögfræðinga. Réttarkerfið er flókið og margir þolendur upplifa sig eina á 

báti innan þessi og getur það haft í för með sér misskilning, gremju og kvíða (Saxton og 

fleiri, 2018). 
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6 Framgangur heimilisofbeldismála innan réttarvörslukerfisins 

Réttarkerfi nútímans byggja að mörgu leyti á hugmyndafræði klassíska skólans (e. 

classical/choice theories) en samkvæmt klassíska skólanum þá er afbrot atferli sem felur 

í sér brot á hegningarlögum. Meginforsendur klassíska skólans eru þær að einstaklingur 

er skynsemisvera sem býr yfir frjálsum vilja og getur því valið hvort hann brýtur 

hegningarlög eða ekki. Ef einstaklingur telur að hagnaðurinn af því að brjóta af sér sé meiri 

heldur en hugsanleg refsing þá er hann líklegur til þess að gera slíkt. Samfélagið getur hins 

vegar komið í veg fyrir að einstaklingur brjóti af sér með því að láta refsinguna vera meiri 

heldur en hagnaðinn sem hlýst af brotinu. Refsingin þarf því að vera áreiðanleg, sem felst 

í handtöku, dómi og refsingu, hörð, þannig að hún endurspegli alvarleika brotsins, og 

skjótvirk, þannig að tími frá broti til refsingar sé ekki of langur. Varnir gegn afbrotum felast 

því í viðurlagakerfinu sjálfu og með því er hægt að halda afbrotatíðni í samfélaginu niðri 

(Siegel, 2009).  

Heimilisofbeldismál uppfylla hins vegar ekki alltaf þau almennu skilyrði sem 

réttarvörslukerfi taka mið af. Þannig er alla jafna horft til einstakra atvika eða brota og 

ákært fyrir þau. Heimilisofbeldi byggir hins vegar oftast á ítrekuðu ofbeldi, hótunum eða 

ógnunum þar sem alvarleikinn er kannski ekki sérstaklega mikill þegar horft er á einstaka 

tilvik en þeim mun alvarlegri þegar horft er til endurtekningarinnar. Þá er sönnunarbyrði 

í heimilisofbeldismálum oft erfið þar sem áverkar eru oft ekki sýnilegir og engin vitni að 

ofbeldinu aðrir en þolandi og gerandi. Þá er fyrri saga um heimilisofbeldi ekki alltaf til 

staðar þar sem lítill hluti heimilisofbeldismála er tilkynntur til lögreglu. Hin dæmigerðu 

heimilisofbeldismál ná því sjaldnast framgöngu innan réttarvörslukerfisins og þar af 

leiðandi er hlutfall ákæra og sakfellinga í slíkum málum lágt (Worden, 2000). 

Í rannsókn Garner og Maxwell (2009), þar sem hlutfall ákæra og dóma í 

Bandaríkjunum, Kanada, Bretlandi, Ástralíu og Sviss árið 1973 til 2007 var skoðað, kom til 

dæmis fram að um þriðjungur tilkynntra heimilisofbeldismála endaði með ákæru, um 60 

prósent mála þar sem handtaka fór fram endaði með ákæru og rúmlega helmingur allra 

ákæra endaði með sakfellingu. Í Svíþjóð virðist hlutfall ákæra í tilkynntum 

heimilisofbeldismálum vera nokkuð svipað og á þessu stöðum en í rannsókn Lindgren, 

Renck og Diesen (2012) var hlutfall ákærða ofbeldismála í nánum samböndum rúmlega 

20 prósent í Svíþjóð og í rannsókn Ekström og Lindström (2016) var hlutfallið um 30 

prósent í Stokkhólmi. 
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Það hafa ekki verið gerðar margar rannsóknir á framgangi heimilisofbeldismála í 

réttarvörslukerfinu. Þær rannsóknir sem hafa hins vegar verið gerðar benda til þess að 

ákveðin einkenni gerenda, þolenda og málsins sjálfs geti haft áhrif á framgang þeirra 

innan réttarvörslukerfisins (Henning og Feder, 2005). Þegar einkenni gerenda og áhrif 

þeirra á framgang heimilisofbeldismála innan ákæruvalds eru skoðuð virðist kyn og aldur 

geta haft áhrif þar á en rannsóknir hafa sýnt fram á auknar líkur á ákæru þegar gerendur 

eru karlar (Davis, Smith og Taylor, 2003; Dawson og Dinovitzer, 2001; Henning og Feder, 

2005; Martin, 1994; Worrall og fleiri, 2006) og því eldri sem gerendur eru (Henning og 

Feder, 2005). Kynþáttur gerenda virðist einnig skipta máli en rannsóknir benda til þess að 

þegar kynþáttur gerenda er annar en hvítur þá aukast líkurnar á ákæru (Henning og Feder, 

2005; Hirschel og Hutchinson, 2001). Fyrri afbrotasaga geranda virðist einnig hafa áhrif 

en rannsóknir sýna fram á auknar líkur á ákæru þegar gerendur hafa áður framið 

heimilisofbeldi, afbrot eða ofbeldisbrot, verið handteknir, ákærðir eða dæmdir og setið í 

fangelsi (Davis og fleiri, 2003; Henning og Feder, 2005; Kingsnorth og Macintosh, 2007; 

Kingsnorth, Macintosh og Sutherland, 2002; Martin, 1994; Rauma, 1984; Schmidt og 

Steury, 1989).  

Þegar einkenni þolenda og áhrif þeirra á framgang heimilisofbeldismála innan 

ákæruvalds eru skoðuð virðist kyn og aldur geta haft áhrif. Rannsóknir hafa sýnt fram á 

það að þegar þolendur eru konur (Dawson og Dinovitze, 2001) og eftir því sem þolendur 

eru yngri þá aukast líkurnar á ákæru (Kingsnorth og Macintosh, 2007). Áverkar á 

þolendum virðast einnig skipta mála en rannsóknir hafa sýnt fram á aukna líkur á ákæru 

þegar þolendur eru með sjáanlega áverka (Ekström og Lindström, 2016; Hennig og Feder, 

2005; Hirschel og Hutchinson, 2001; Kingsnorth og Macintosh, 2007; Kingsnorth og fleiri, 

2002; Messing, 2010; Schmidt og Steury, 1989; Worrall, Ross og McCord, 2006) og þegar 

þolendur eru fluttir á spítala vegna áverka (Kingsnorth og fleiri, 2001; Messing, 2010). Það 

hvort að þolendur séu samvinnufúsir við lögreglu virðist einnig skipta máli en rannsóknir 

benda til þess að þegar þolendur aðstoða við rannsókn málsins þá aukast líkurnar á ákæru 

(Davis og fleiri, 2003; Dawson og Dinovitzer, 2001; Ekström og Lindström, 2016; 

Kingsnorth og Macintosh, 2007; Kingsnorth og fleiri, 2002; Lindgren og fleiri, 2012; 

Messing, 2010; Schmidt og Steury, 1989). 

Tengsl gerenda og þolenda virðast einnig hafa áhrif á framgang heimilisofbeldismála 

innan ákæruvalds. Rannsóknir hafa sýnt fram á það að þegar þolendur og gerendur eru 
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skráðir í sambúð þá aukast líkurnar á ákæru (Messing, 2010) sem og þegar þolendur og 

gerendur eru par en ekki skráðir í sambúð (Kingsnorth og Macintosh, 2007; Kingsnorth og 

fleiri, 2002; Rauma, 1984; Schmidt og Steury, 1989). Áhrif þess þegar þolendur og 

gerendur eru giftir eru hins vegar óljós en í rannsókn Dawson og Dinovitzer (2001) 

hækkuðu líkurnar þegar þeir voru giftir en í rannsókn Martin (1994) og Kingsnorth og fleiri 

(2002) lækkuðu þær. Það sama kemur fram þegar þolendur og gerendur hafa skilið en í 

rannsókn Kingsnorth og Macintosh (2007) og Schmidt og Steury (1989) hækkuðu líkurnar 

þegar þeir höfðu skilið en í rannsókn Messing (2010) lækkuðu þær.  

Þegar einkenni málsins og áhrif þeirra á framgang heimilisofbeldismála innan 

ákæruvalds eru skoðuð virðast ýmsir þættir hafa áhrif þar á. Rannsóknir benda til þess að 

þegar gerendur eru undir áhrifum áfengis eða annarra vímuefna þegar ofbeldið átti sér 

stað (Kingsnorth og Macintosh, 2007; Kingsnorth og fleiri, 2001; Lindgren og fleiri, 2012; 

Schmidt og Steury, 1989) og þegar vopni er beitt við árásina (Schmidt og Steury, 1989) þá 

aukast líkurnar á ákæru. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram auknar líkur á ákæru þegar 

gerendur eru færðir í gæsluvarðhald (Worall og fleiri, 2006), þegar gerendur brjóta 

nálgunarbann (Martin, 1994; Messing 2010; Kingsnorth og Macintosh, 2007) og þegar 

ofbeldið er mjög alvarlegt (Kingsnorth og Macintosh, 2007; Schmidt og Steury, 1989). 

Framburður vitna og þolenda geta einnig aukið líkurnar á því ákæra verði gefin út 

(Ekström og Lindström, 2016; Kingsnorth og Macintosh, 2007; Kingsnorth og fleiri, 2001; 

Kingsnorth og fleiri, 2002; Lindgren og fleiri, 2012) sem og þegar gerendur játa brot sitt, 

að minnsta kosti að hluta til (Ekström og Lindström, 2016). 

Þegar einkenni gerenda og áhrif þeirra á framgang heimilisofbeldismála innan 

dómstóla eru skoðuð þá virðist kyn geta haft áhrif þar á en rannsóknir benda til þess að 

þegar gerendur eru karlar þá aukast líkurnar á því að mál verði sakfellt (Cramer, 1999; 

Hennig og Feder, 2005). Fyrri afbrotasaga gerenda virðist einnig skipta máli en rannsóknir 

hafa sýnt fram á auknar líkur á sakfellingu þegar gerendur hafa áður verið handteknir fyrir 

heimilisofbeldi (Hennig og Feder, 2005) og þegar gerendur hafa áður framið ofbeldisbrot 

eða annars konar afbrot (Cramer, 1999; Hennig og Feder, 2005). Þegar einkenni þolenda 

og áhrif þeirra á framgang heimilisofbeldismála innan dómstóla eru skoðuð þá hafa 

rannsóknir leitt í ljós að þegar yfirlýsing kemur frá þolendum og þegar þolendur og 

saksóknarar hittast þá aukast líkurnar á því að mál verði sakfellt (Belknap. Graham, 

Hartman, Lippen, Allen og Sutherland, 2000). Þegar þolendur breyta hins vegar framburði 
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sínum þá minnka líkurnar á því (Belknap og Graham, 2000). Tengsl gerenda og þolenda 

virðast einnig hafa áhrif en rannsóknir hafa sýnt fram á auknar líkur á sakfellingu þegar 

gerendur og þolendur eru par (Belknap og fleiri, 2000) eða þegar þeir búa saman eða eru 

giftir (Cramer, 1999). Þegar einkenni málsins og áhrif þeirra á framgang 

heimilisofbeldismála innan dómstóla eru síðan skoðuð þá hafa rannsóknir sýnt fram á það 

að þegar myndir eru teknar á vettvangi þá aukast líkurnar á sakfellingu (Cramer, 1999).  

Rannsóknir á refsingu gerenda í heimilisofbeldismálum hafa síðan sýnt fram á það að 

þeir gerendur sem hafa áður setið inni í fangelsi, verið handteknir fyrir heimilisofbeldi 

(Kingsnorth, Macintosh, Berdal, Blades og Rossi, 2001), sakfelldir fyrir heimilisofbeldi 

(Kingsnorth og fleiri, 2002), handteknir fyrir ofbeldisbrot (Belknap og fleiri, 2000) eða voru 

ákærðir fyrir alvarlegt ofbeldisbrot vegna heimilisofbeldsins sem átti sér stað (Belknap og 

fleiri, 2000; Kingsnorth og fleiri, 2001; Kingsnorth og fleiri, 2002) hljóta lengri 

fangelsisdóm heldur en aðrir gerendur heimilisofbeldis. Rannsóknirnar benda einnig til 

þess að í þeim málum þar sem gerendur og þolendur eru par, þegar þolendur og 

saksóknarar hittast, þegar myndir og læknaskýrslur eru aðgengilegar (Belknap og fleiri, 

2000), þegar þolendur þurfa að leita sér læknisaðstoðar og þegar byssa er notuð við 

verknaðinn þá hljóta gerendur lengri fangelsisdóm (Kingsnorth og fleiri, 2002). Þegar 

gerandi er hins vegar kona þá hljóta gerendur styttri fangelsisdóm (Kingsnorth og fleiri, 

2002). 

7 Aðferð 

7.1 Úrvinnsla  

Eins og fram kom í inngangi þá var meginmarkmið rannsóknarinnar tvíþætt; annars vegar 

að skoða hvað einkennir þau heimilisofbeldismál sem tilkynnt eru til lögreglunnar á 

höfuðborgarsvæðinu og í öðru lagi að skoða hvort ákveðin einkenni heimilisofbeldismála 

sem tilkynnt eru til lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu geti spáð fyrir um það hvort að 

ákært verði í málinu. Til þess að skoða hvort ákveðin einkenni heimilisofbeldismála geti 

spáð fyrir um það hvort að ákæra verði gefin út verður byrjað á því að skoða tengslin á 

milli einkenna mála, einkenna þolenda og einkenna gerenda og þess hvort að mál hafi 

verið ákært með krosstöflum. Kí – kvaðrat próf (e. chi – square test) verður síðan notað 
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til þess að meta hvort tengslin séu marktæk. Til þess að skoða tengslin enn betur og 

athuga hvort einkenni mála, einkenni þolenda og einkenni gerenda geti spáð fyrir um það 

hvort ákæra verði gefin út verður framkvæmd tvíkosta aðhvarfsgreining (e. logistic 

regression). Í tvíkosta aðhvarfsgreiningu er háða breytan tvígild, það er að segja með tvo 

flokka, þar sem annar flokkurinn fær gildið núll og hinn flokkurinn gildið einn. Út frá 

tvíkosta aðhvarfsgreiningu er síðan hægt að meta líkurnar á því að háða breytan taki gildið 

einn (Field, 2009). Úrvinnsla og skráning gagna fór fram í tölfræðiforritinu SPSS og myndir 

og töflur voru unnar í Excel.   

7.2 Gögn  

Hér á eftir verður unnið út frá skilgreiningu lögreglunnar á Íslandi á heimilisofbeldi og litið 

til allra þeirra mála sem skráð voru í málaskrárkerfi lögreglu (LÖKE) árin 2015 og 2016. Við 

skráningu heimilisofbeldis í málaskrárkerfi lögreglu tekur lögregla mið af verklagsreglum 

en þar kemur fram að forsenda fyrir skráningu máls í verkefnaflokkinn heimilisofbeldi sé 

að gerandi og þolandi séu nákomnir, það er skyldir eða tengdir, sem í þessu sambandi 

teljast meðal annars núverandi eða fyrrverandi maki, hvort sem um er að ræða hjón, 

sambúðarfólk eða par, börn, systkini og foreldra eða forráðamenn. Fram kemur fram að 

ofbeldið geti einnig beinst að þriðja aðila, eins og nýjum maka, í þeim tilgangi að ógna eða 

hóta þolanda. Jafnframt kemur fram að heimilisofbeldi geti verið líkamlegt, andlegt 

og/eða kynferðislegt, það feli í sér valdbeitingu eða hótun um valdbeitingu og það sé ekki 

bundið við heimili geranda og/eða þolanda heldur geti það átt sér stað hvar sem er 

(Ríkislögreglustjóri, 2015). 

Ferli mála er með þeim hætti að þegar lögregla hefur fengið upplýsingar um atvik, 

annað hvort vegna útkalls eða vegna þess að atvik er tilkynnt til lögreglu þá er málið skráð 

í kerfi lögreglu. Oftast er gerð skýrsla en stundum er atvik aðeins bókað í kerfi lögreglu. 

Sérfræðingur hjá lögreglu fer síðan yfir allar skráningar er varða heimilisófrið og metur 

hvort skráningin sé samkvæmt verklagsreglum. Við rýni eru þau mál sem hafa verið 

flokkuð sem heimilisofbeldi skoðuð, það er þau mál sem innihalda þau afbrot sem 

skilgreind hafa verið sem hluti af heimilisofbeldismálum. Einnig eru þau mál sem flokkuð 

hafa verið sem ágreiningur skoðuð, það er þau mál þar sem gerandi er ekki brotlegur í 

skilningi laganna.  
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Við yfirlestur mála skráir sérfræðingur lögreglu í sérstakan gagnagrunn margvíslegar 

upplýsingar um málin, eins og dagsetningu og tíma, vettvang, kyn, aldur, tengsl og ástand 

þolenda og gerenda, brot sem hafa átt sér stað, handtöku og vopnanotkun. Gagnasafn 

rannsóknarinnar byggir á þeim gagnagrunni en sérstaklega var horft til þeirra breyta sem 

fyrri rannsóknir höfðu sýnt fram á að gætu haft áhrif á framgang heimilisofbeldismála 

innan réttarvörslukerfisins. Þar sem rannsóknin beinist eingöngu að 

heimilisofbeldismálum voru málsnúmerin úr gagnasafninu borin saman við málsnúmerin 

úr málaskrárkerfi lögreglu og þau mál sem voru skráð sem ágreiningur milli 

skyldra/tengdra eða voru ekki lengur skráð sem heimilisofbeldismál tekin út. Einhver 

heimilisofbeldismál höfðu einnig bæst við og voru upplýsingar um þau skráðar inn með 

því að lesa í gegnum lögregluskýrslur.  

Á þessu tveggja ára tímabili var heildarfjöldi mála 1.267, 622 mál árið 2015 og 635 

mál árið 2016. Áður en úrvinnsla mála hófst var ákveðið að taka 10 mál út úr 

gagnasafninu. Ástæðurnar fyrir því voru eftirfarandi: mál var sameinað öðru máli sem var 

fyrir í gagnasafninu (6); hætt var við mál (1); mál var ranglega skráð sem heimilisofbeldi 

(1); mál var tilkynnt til lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu en var til rannsóknar í öðru 

embætti (1); og mál var kært og rannsakað erlendis en málsgögn bárust til íslenskra 

lögregluyfirvalda og skráð í málaskrárkerfið (1). Að auki var ákveðið að byggja niðurstöður 

aðhvarfsgreiningarinnar einungis á þeim málum sem höfðu hlotið einhvers konar málalok 

þegar gagnasafnið var búið til. Áður en aðhvarfsgreiningin var framkvæmd voru 36 mál 

tekin út til viðbótar. Staða mála áður en þau voru tekin út var eftirfarandi: mál var skráð 

til meðferðar hjá ákæruvaldi (9); mál var skráð í deild (8); mál var skráð til meðferðar hjá 

lögreglu (7); mál var skráð í rannsókn (3); mál var skráð í ákærumeðferð (4); mál var skráð 

í bið (2); mál var skráð sent til frekari rannsóknar (1); og mál var skráð til meðferðar hjá 

héraðssakóknara (2).  

7.3 Kóðun 

Háða breytan í rannsókninni er framgangur heimilisofbeldismála innan 

réttarvörslukerfisins og er hún kóðuð í tvo flokka, 0; ekki ákæra og 1; ákæra. Óháðu 

breyturnar eru fimmtán og eru þær flokkaðar niður í þrjá flokka; einkenni máls, einkenni 

þolenda og einkenni gerenda.  
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Þær breytur sem tilheyra flokknum einkenni máls eru handtaka, vopnanotkun, 

nálgunarbann, makasamband, áverkar á þolendum, áverkar á gerendum og alvarleiki: 

 Breytan handtaka er kóðuð í tvo flokka, 0; nei og 1; já.  

 Breytan nálgunarbann samanstendur af málum þar sem beiðni til lögreglustjóra 

um nálgunarbann hafði verið samþykkt og er hún flokkuð í tvo flokka, 0; nei og 1; 

já. Flokkurinn nei innihéldur mál þar sem beiðnin hafði ekki verið samþykkt og mál 

þar sem ekki hafði verið óskað eftir nálgunarbanni.  

 Breytan makasamband er samsett breyta þar sem makar og fyrrum makar eru 

flokkaðir saman í einn flokk með gildið 1 og foreldrar, börn, systkini og nákomnir 

saman í einn flokk með gildið 0.  

 Breytan áverkar á þolendum samanstendur af málum þar sem áverkar voru 

sjáanlegir á þolendum og er hún flokkuð í tvo flokka, 0; nei og 1; já. Áverkarnir 

voru ekki flokkaðir eftir alvarleika og geta því verið allt frá skrámum til beinbrota.  

 Breytan alvarleiki byggist á skráðum brotaflokki máls í málaskrárkerfi lögreglu og 

er hún kóðuð í fjóra flokka þar sem einn táknar lægsta og fjórir hæsta 

alvarleikastigið. Fyrsta alvarleikastigið inniheldur brotaflokka eins og eignaspjöll 

og hótanir, annað stigið inniheldur brotaflokka eins og líkamsárás (217), þriðja 

stigið inniheldur brotaflokka eins og vopnalög (nr. 16/1998), kynferðislega áreitni, 

blygðunarsemisbrot, brottvísun af heimili og brot gegn nálgunarbanni og fjórði 

flokkurinn inniheldur brotaflokka eins og frelsissviptingu, ofsóknir, nauðgun, 

meiriháttar líkamsárás (218.1), stórfellda líkamsárás (218.2), endurtekið eða á 

alvarlegan hátt ógnað lífi, heilsu eða velferð fjölskyldumeðlims (218b) og 

manndráp. Hafa ber í huga að alvarleikaskalinn nær ekki fullkomlega utan um 

alvarleika mála þar sem ekki voru tök á því að meta alvarleika andlega ofbeldisins 

og var það því alltaf skráð á fyrsta alvarleikastigið. 

 

Þær breytur sem tilheyra flokknum einkenni þolenda eru aldur, kyn, uppruni og áfengis- 

og/eða fíkniefnanotkun: 

 Breytan aldur er mæld í aldursárum þolenda. 

 Breytan kyn er flokkuð í tvo hópa, 0: karl og 1: kona. 
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 Breytan uppruni þolenda er flokkuð í tvo hópa, 0; íslenskur og 1; erlendur. Þeir 

þolendur sem eru flokkaðir í hópinn erlendur uppruni eru þeir sem báru erlent 

nafn, höfðu ekki íslensku sem fyrsta tungumál eða ráða mátti út frá 

lögreglugögnum að þeir væru af erlendum uppruna óháð því hvort þeir væru búnir 

að öðlast íslenskt ríkisfang eða ekki.   

 Breytan áfengis- og/eða fíkniefnaneysla þolenda er flokkuð í tvo hópa: 0; já og 1; 

nei. 

 

Þær breytur sem tilheyra flokknum einkenni gerenda eru aldur, kyn, uppruni og áfengis- 

og/eða fíkniefnanotkun: 

 Breytan aldur er mæld í aldursárum gerenda.  

 Breytan kyn gerenda er flokkuð í tvo hópa, 0; kona og 1; karl. 

 Breytan uppruni þolenda er flokkuð í tvo hópa, 0; íslenskur og 1; erlendur. Þeir 

þolendur og gerendur sem eru flokkaðir í hópinn erlendur uppruni eru þeir sem 

báru erlent nafn, höfðu ekki íslensku sem fyrsta tungumál eða ráða mátti út frá 

lögreglugögnum að þeir væru af erlendum uppruna óháð því hvort þeir væru búnir 

að öðlast íslenskt ríkisfang eða ekki.   

 Breytan áfengis- og/eða fíkniefnaneysla gerenda er flokkuð í tvo hópa: 0; nei og 1; 

já.  

7.4 Fyrirvari á gögnum 

Hafa ber í huga að rannsóknin byggir eingöngu á þeim málum sem tilkynnt voru til 

lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Mál sem falla undir heimilisofbeldi samkvæmt 

skilgreiningu en hafa ekki verið skráð sem slík vantar því í gagnasafnið. Stundum getur líka 

verið óljóst hvort skrá eigi mál sem heimilisofbeldi, þrátt fyrir verklagsreglur, og byggir því 

skráningin að einhverju leyti á huglægu mati þess sem skráir atvikið. Fjöldi tilkynninga til 

lögreglu um heimilisofbeldi endurspeglar heldur ekki raunverulegan fjölda 

heimilisofbeldismála á Íslandi heldur eingöngu þau mál sem koma til kasta lögreglu 

(Guðbjörg S. Bergsdóttir og Rannveig Þórisdóttir, 2010). 
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8 Niðurstöður 

8.1 Einkenni tilkynntra heimilisofbeldismála  

Í töflu 1 má sjá að dreifing heimilisofbeldismála var tiltölulega jöfn eftir mánuðum. 

Hlutfallslega flest mál voru þó tilkynnt á fjórða ársfjórðungi, eða tæplega 30 prósent mála. 

Athyglisvert er að sjá, þó svo að hlutfall tilkynninga sé nokkuð svipað eftir mánuðum, að 

hlutfall tilkynninga var hlutfallslega hæst í desember.  

Tafla 1 Fjöldi og hlutfall heimilisofbeldismála sem tilkynnt voru til lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu 2015 og 2016, greind eftir mánuðum. 

Mánuður Fjöldi   prósent 

Janúar 98 7,8 
Febrúar 104 8,3 
Mars 102 8,1 
Apríl 87 6,9 
Maí 91 7,2 
Júní 112 8,9 
Júlí 107 8,5 
Ágúst 107 8,5 
September 114 9,1 
Október 114 9,1 
Nóvember 96 7,6 
Desember 125 9,9 

Alls 1257 100 

 

Þegar dreifing heimilisofbeldismála eftir vikudögum er skoðuð má sjá að dreifingin er 

nokkuð jöfn yfir vikuna. Greina má þó aukinn fjölda í kringum helgar þar sem málafjöldi 

nær hámarki á sunnudögum. Hlutfallslega flest heimilisofbeldismál voru tilkynnt frá 

laugardegi til sunnudags, eða tæplega 40 prósent mála (tafla 2). 

Tafla 2. Fjöldi og hlutfall heimilisofbeldismála sem tilkynnt voru til lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu 2015 og 2016, greind eftir vikudögum. 

Vikudagur Fjöldi  prósent 

Sunnudagur 262 20,8 

Mánudagur 168 13,4 

Þriðjudagur 150 11,9 

Miðvikudagur 142 11,3 

Fimmtudagur 146 11,6 

Föstudagur 176 14,0 

Laugardagur 213 16,9 

Alls 1257 100 
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Í töflu 3 kemur fram að dreifing heimilisofbeldismála var tiltölulega jöfn eftir tíma. 

Hlutfallslega flest mál voru þó tilkynnt frá klukkan níu um kvöldið til klukkan þrjú um 

morguninn, eða 34 prósent mála. 

Tafla 3. Fjöldi og hlutfall heimilisofbeldismála sem tilkynnt voru til lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu 2015 og 2016, greind eftir tíma. 

Tími Fjöldi  prósent 

00-02:59 206 16,4 

03-05:59 120 9,5 

06-08:59 84 6,7 

09-11:59 119 9,5 

12-14:59 160 12,7 

15-17:59 169 13,4 

18-20:59 178 14,2 

21-23:59 221 17,6 

Alls 1257 100 

 

Vettvangur heimilisofbeldismála var í langflestum tilvikum heimili eða einkalóð, eða í 

tæplega 90 prósent tilvika. Á eftir heimili eða einkalóð átti heimilisofbeldi sér oftast stað 

utandyra, eða í um 6 prósent tilvika (tafla 4).  

Tafla 4. Fjöldi og hlutfall heimilisofbeldismála sem tilkynnt voru til lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu 2015 og 2016, greind eftir vettvangi. 

Vettvangur Fjöldi  prósent 

Annað 25 2,0 
Farartæki 13 1,0 
Heimili/einkalóð 1102 87,7 
Hótel/gistiheimili 9 0,7 
Internetið 5 0,4 
Skemmtistaður 4 0,3 
Skóli/leikskóli 6 0,5 
Smáskilaboð 2 0,2 
Sumarbústaður 2 0,2 
Utandyra 73 5,8 
Veitingastaður 7 0,6 
Vinnustaður 5 0,4 
Verslun/verslunarmiðstöð 4 0,3 

Alls 1257 100 

 

Í töflu 5 má sjá að samanlagður fjöldi þolenda var 1.495 og samanlagður fjöldi 

gerenda 1.362. Rétt er að taka fram að í nokkuð mörgum málum eru skráðir fleiri 

sakborningar en einn, og gjarnan fleiri brotaþolar en einn, sem skýrir af hverju 
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heildartölur eru hærri en heildarfjöldi mála. Af þeim 1.495 þolendum voru konur í miklum 

meirihluta eða 73 prósent. Konur voru hins vegar í miklum minnihluta gerenda eða um 

18 prósent. Þessar niðurstöður benda til þess að konur séu mun líklegri heldur en karlar 

til að vera þolendur í þeim heimilisofbeldismálum sem tilkynnt eru til lögreglu og karlar 

mun líklegri til þess að vera gerendur. 

Tafla 5. Fjöldi og hlutfall heimilisofbeldismála sem tilkynnt voru til lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu 2015 og 2016, greind eftir kyni. 

Kyn Þolendur  prósent Gerendur  prósent 

Karlar 403 27,0 1120 82,2 

Konur 1092 73,0 242 17,8 

Alls 1495 100 1362 100 

 

Þegar aldur þolenda og gerenda er skoðaður eftir aldursflokkum má sjá að 

hlutfallslega flestir þolendur og gerendur tilheyrðu aldursflokknum 18 til 34 ára, eða 

rúmlega 40 prósent þolenda og rúmlega 45 prósent gerenda. Næst flestir þolendur og 

gerendur tilheyrðu síðan aldursflokknum 35 til 51 ára, eða rúmlega 35 prósent þolenda 

og tæplega 40 prósent gerenda. Langflestir, af bæði þolendum og gerendum, tilheyrðu 

því þessum tveimur aldursflokkum (tafla 6). 

Tafla 6. Fjöldi og hlutfall heimilisofbeldismála sem tilkynnt voru til lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu 2015 og 2016, greind eftir aldursflokkum. 

Aldur Þolendur  prósent Gerendur  prósent 

0 - 17 ára 144 9,6 52 3,8 

18 - 34 ára 605 40,5 629 46,2 

35 - 51 ára 548 36,7 543 39,9 

52 - 68 ára 170 11,4 122 9,0 

69 ára + 28 1,9 16 1,2 

Alls 1495 100 1362 100 

 

Í töflu 7 má sjá að uppruni bæði þolenda og gerenda var oftast íslenskur, eða í tæplega 

80 prósent tilvika hjá báðum hópum. 

Tafla 7. Fjöldi og hlutfall heimilisofbeldismála sem tilkynnt voru til lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu 2015 og 2016, greind eftir uppruna. 

Uppruni Þolendur  prósent Gerendur  prósent 

Íslenskur 1176 78,7 1038 76,2 
Erlendur 319 21,3 324 23,8 

Alls 1495 100 1362 100 
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Þegar tengsl milli þolenda og gerenda eru skoðuð má sjá að ofbeldið var oftast af 

hendi maka eða fyrrverandi maka. Fram kemur að í 40 prósent tilvika var ofbeldið af hendi 

maka og í rúmlega 25 prósent tilvika af hendi fyrrverandi maka. Þar á eftir var ofbeldi af 

hendi barns í garð foreldris algengast, eða í rúmlega 12 prósent tilvika og síðan ofbeldi 

foreldris í garð barns, eða í rúmlega 7 prósent tilvika (tafla 8). 

Tafla 8. Fjöldi og hlutfall heimilisofbeldismála sem tilkynnt voru til lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu 2015 og 2016, greind eftir tengslum. 

Tengsl Fjöldi  prósent 

Af hendi barns í garð foreldris 154 12,3 

Af hendi foreldris í garð barns 89 7,1 

Af hendi fyrrum maka 317 25,2 

Af hendi maka 533 42,4 

Af hendi nákomins í garð fleiri en eins þolanda 42 3,3 

Af hendi nákomins með önnur tengsl eða skyldleika við þolanda 52 4,1 

Af hendi systkinis 39 3,1 

Annað 31 2,5 

Alls 1257 100 

 

Í töflu 9 koma fram upplýsingar um tilkynnanda heimilisofbeldisins en algengast var 

að brotaþoli sjálfur tilkynnti um ofbeldið, eða í tæplega 60 prósent tilvika. Þar á eftir var 

það nágranni sem lét vita af því, eða í rúmlega 13 prósent tilvika, og síðan 

fjölskyldumeðlimur, eða í rúmlega 11 prósent tilvika. 

Tafla 9. Fjöldi og hlutfall heimilisofbeldismála sem tilkynnt voru til lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu 2015 og 2016, greind eftir tilkynnanda. 

Tilkynnandi Fjöldi  prósent 

Annað 46 3,7 

Barnavernd 33 2,6 

Brotaþoli 749 59,6 

Dyravörður 6 0,5 

Fjölskyldumeðlimur 144 11,5 

Gestkomandi 7 0,6 

Nágranni 166 13,2 

Sakborningur 17 1,4 

Utanaðkomandi 3 0,2 

Vantar 18 1,4 

Vegfarandi 35 2,8 

Vinur/vinkona 30 2,4 

Öryggisvörður 3 0,2 

Alls 1257 100 
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Ástand þolenda og gerenda var nokkuð ólíkt á vettvangi eins og sjá má í töflu 10. Mikill 

meirihluti þolenda var hvorki undir áhrifum áfengis eða vímuefnum, eða í tæplega 50 

prósent tilvika, á meðan mikill meirihluti gerenda var hins vegar undir áhrifum áfengis eða 

vímuefna, eða í rúmlega 50 prósent tilvika. Hafa ber þó í huga að upplýsingar um áfengis- 

og/eða fíkniefnaneyslu þolenda og geranda vantar í mörgum málum, eða í tæplega 30 

prósent tilvika hjá þolendum og í 20 prósent tilvika hjá gerendum. 

Tafla 10. Fjöldi og hlutfall heimilisofbeldismála sem tilkynnt voru til lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu 2015 og 2016, greind eftir áfengis- og/eða vímuefnaneyslu. 

Áfengis- og/eða vímuefnaneysla Þolendur  prósent Gerendur  prósent 

Já 363 24,3 696 51,1 

Nei 737 49,3 393 28,9 

Vantar  395 26,4 273 20,0 

Alls 1495 100 1362 100 

 

Þegar áverkar á þolendum og gerendum eru skoðaðir má sjá að í rúmlega 40 prósent 

tilvika voru þolendur með sjáanlega áverka og í rúmlega 11 prósent tilvika gerendur (tafla 

11). 

Tafla 11. Fjöldi og hlutfall heimilisofbeldismála sem tilkynnt voru til lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu 2015 og 2016, greind eftir áverkum. 

Áverkar Þolendur  prósent Gerendur  prósent 

Já 655 43,8 151 11,1 

Nei 786 52,6 1148 84,3 

Vantar  54 3,6 63 4,6 

Alls 1495 100 1362 100 

 

Í töflu 12 koma fram upplýsingar um vopnanotkun en í rúmlega 11 prósent tilvika var 

vopni beitt við árásina. 

Tafla 12. Fjöldi og hlutfall heimilisofbeldismála sem tilkynnt voru til lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu 2015 og 2016, greind eftir vopnanotkun. 

Vopn Fjöldi  prósent 

Já 132 10,5 

Nei 1122 89,3 

Vantar 3 0,2 

Alls 1257 100 
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Upplýsingar um handtöku koma síðan fram í töflu 13 en í tæplega 45 prósent tilvika 

var handtöku beitt á vettvangi. 

Tafla 13. Fjöldi og hlutfall heimilisofbeldismála sem tilkynnt voru til lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu 2015 og 2016, greind eftir handtöku. 

Handtaka Fjöldi  prósent 

Já 564 44,9 

Nei 691 55,0 

Vantar 2 0,2 

Alls 1257 100 

 

Þegar upplýsingar um beiðni til lögreglu um brottvísun af heimili eru skoðaðar má sjá 

að lögreglu bárust alls 16 beiðnir um brottvísun af heimili, eða í 1,3 prósent tilvika. Í einu 

tilviki var beiðnin hins vegar afturkölluð (tafla 14). 

Tafla 14. Beiðni til lögreglu um brottvísun af heimili. 

Beiðni til lögreglu um brottvísun af heimili Fjöldi  prósent 

Beiðni afturkölluð 1 0,1 

Já 16 1,3 

Nei 1240 98,6 

Alls 1257 100 

 

Í töflu 15 koma síðan fram upplýsingar um samþykkta beiðni um brottvísun af heimili. 

Þar má sjá að alls voru 10 beiðnir af 16 samþykktar, eða í rúmlega 60 prósent tilvika. 

Tafla 15. Beiðni til lögreglu um brottvísun af heimili samþykkt. 

Brottvísun af heimili samþykkt Fjöldi  prósent 

Já 10 62,5 

Nei 6 37,5 

Alls 16 100 

 

Þegar upplýsingar um beiðni til lögreglu nálgunarbann eru skoðaðar má sjá að 

lögreglu bárust alls 62 beiðnir um nálgunarbann, eða í 4,9 prósent tilvika (tafla 16). 

Tafla 16. Beiðni til lögreglu um nálgunarbann. 

Beiðni til lögreglu um nálgunarbann Fjöldi  prósent 

Já 62 4,9 

Nei 1195 95,1 

Alls 1257 100 
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Í töflu 17 koma síðan fram upplýsingar um samþykkta beiðni um nálgunarbann. Þar 

má sjá að 33 beiðnir af 62 voru samþykktar, eða í rúmlega 60 prósent tilvika. Í tveimur 

tilvikum var beiðnin hins vegar afturkölluð og ein tilviki var hún felld úr gildi. 

Tafla 17. Beiðni til lögreglu um nálgunarbann samþykkt. 

Beiðni til lögreglu um nálgunarbann samþykkt Fjöldi  prósent 

Beiðni afturkölluð 2 7,7 

Fellt úr gildi 1 3,8 

Já  33 53,2 

Nei 26 41,9 

Alls 1257 100 

 

Heimilisofbeldismálin voru flokkuð niður í fjögur alvarleikastig, eftir skráðum 

brotaflokki máls, þar sem fyrsta stigið var flokkað sem síst alvarlegast og fjórða stigið 

alvarlegast. Hlutfallslega flest mál voru flokkuð undir annað alvarleikastigið, eða rúmlega 

60 prósent mála. Hlutfallslega fæst mál voru hins vegar flokkuð undir þriðja 

alvarleikastigið, eða 5 prósent mála (tafla 18). Hafa ber þó í huga að annað alvarleikastigið 

inniheldur ákvæði 217 gr. almennra hegningarlaga en langflest heimilisofbeldismál eru 

skráð með þann brotaflokk þar sem hann er mjög víðtækur.  

Tafla 18.Alvarleikastig heimilisofbeldismála sem tilkynnt voru til lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu 2015 og 2016. 

Alvarleiki Fjöldi  prósent 

Fyrsta stig 240 19,1 

Annað stig 798 63,5 

Þriðja stig 63 5,0 

Fjórða stig 156 12,4 

Alls 1257 100 

 

Í töflu 19 koma fram upplýsingar um stöðu heimilisofbeldismála innan 

réttarvörslukerfisins.  Um 90 prósent mála voru felld niður hjá lögreglu eða ákæruvaldi og 

aðeins 7 prósent þeirra ákærð. 

Tafla 19. Staða heimilisofbeldismála í réttarvörslukerfinu. 

Staða Fjöldi  prósent 

Mál opið 48 3,9 

Mál fellt niður hjá lögreglu eða ákæruvaldi 1119 89 

Mál ákært 90 7,2 

Alls 1257 100 
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8.2 Tvíkosta aðhvarfsgreining 

8.2.1 Lýsandi niðurstöður 

Tengslin á milli einkenna máls, einkenna þolenda og einkenna gerenda og þess hvort að 

ákæra hafi verið gefin út voru skoðuð með krosstöflum. Í töflu 20 má sjá lýsandi tölfræði 

fyrir breyturnar sem notast var við. Taflan sýnir fjölda mála, fjölda mála þar sem 

upplýsingar vantar, meðaltal og hæsta og lægsta gildi fyrir hverja breytu. Búið er að kóða 

allar breyturnar, nema aldur þolenda og gerenda, sem tvíkosta breytur. 

Tafla 20. Lýsandi niðurstöður fyrir allar breytur. 

Breytur Heildarfjöldi 
Upplýsingar 

vantar Meðaltal 
Hæsta 

gildi 
Lægsta 

gildi 

Háð breyta     
Framgangur 
heimilisofbeldismála 1221 0 0,08 1 0 

Óháðar breytur     

Einkenni máls     

Handtaka 1219 2 0,45 1 0 

Makasamband 1221 0 0,67 1 0 

Vopnanotkun 1219 3 0,9 1 0 

Samþykkt nálgunarbann 1221 0 0,03 1 0 

Áverkar á þolanda 1121 100 0,55 1 0 

Áverkar á geranda 1136 85 0,07 1 0 

Annað alvarleikastig 1221 0 0,63 1 0 

Þriðja alvarleikastig 1221 0 0,05 1 0 

Fjórða alvarleikastig 1221 0 0,17 1 0 

Einkenni þolenda     

Aldur 1221 0 36,06 - - 

Kyn 1075 146 0,8 1 0 

Uppruni 1210 11 0,22 1 0 

Áfengis- og/eða fíkniefnaneysla 889 332 0,33 1 0 

Einkenni gerenda     

Aldur 1221 0 35,88 - - 

Kyn 1145 76 0,87 1 0 

Uppruni 1205 16 0,24 1 0 

Áfengis- og/eða fíkniefnaneysla 973 248 0,66 1 0 

 

Meðalaldur þolenda var 36,06 ár og meðalaldur gerenda var 35,88 ár. Ekki er hægt 

að túlka meðaltöl fyrir tvíkosta breytur með hefðbundnum hætti heldur segja meðaltölin 

til um hlutfall þeirra sem eru í flokknum með gildið einn (Field, 2009). Sem dæmi má nefna 
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að rúmlega 8 prósent tilkynntra heimilisofbeldismála voru ákærð og að 80 prósent 

þolenda voru konur og tæplega 90 prósent gerenda karlar.  

Tafla 21. Krosstafla fyrir tengsl einkenna heimilisofbeldismála og þess hvort að ákæra hafi verið 
gefin út. 

Breyta Ekki ákæra  % Ákæra % χ2 p 

Handtaka     
Nei 93,3 6,7 4,743 0.029* 

Já 89,8 10,2   
Makasamband     

Nei 91,6 8,4 0,022 0,883 

Já 91,8 8,2   

Vopnanotkun     
Nei 92,6 7,4 10,364 0.001* 

Já 84,3 15,7   
Nálgunarbann     

Nei 92,2 7,8 12,889 0,000* 

Já 74,2 25,8   

Áverkar á þolendum     
Nei 95,3 4,7 19,537 0,000* 

Já 88,1 11,9   
Áverkar á gerendum     

Nei 91,5 8,5 0,645 0,422 

Já 94 6   

Annað alvarleikastig     
Nei 94,6 5,4 22,372 0,000* 

Já 86,8 13,2   
Þriðja alvarleikstig     

Nei 92,1 7,9 5,058 0,025* 

Já 84,1 15,9   
Fjórða alvarleikastig     

Nei 94,8 5,2 111,134 0,000* 

Já 69,2 30,8     

*P < 0,05         

 

Í töflu 21 má sjá tengslin á milli einkenna heimilisofbeldismála og þess hvort að ákært 

verði í máli. Fram kemur að marktækt samband er á milli þess að mál verði ákært og 

alvarleika máls. Þegar alvarleiki mála er skoðaður þá kemur til dæmis fram að í rúmlega 

30 prósent alvarlegustu tilvikanna var mál ákært samanborið við rúmlega 5 prósent þeirra 

tilvika sem þóttu síst alvarleg. Einnig kemur fram marktækt samband milli áverka og 

líkinda á því að mál verði ákært. Þannig var ákært í tæplega 12 prósent mála þar sem 

áverkar voru sjáanlegir á þolendum en eingöngu tæplega 5 prósent mála þar sem engir 
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áverkar voru sjáanlegir. Sama kemur fram þegar nálgunarbann er skoðað en í rúmlega 25 

prósent mála þar sem nálgunarbann hafði verið samþykkt var mál ákært samanborið við 

tæplega 8 prósent þar sem nálgunarbann hafði ekki verið samþykkt eða óskað eftir. Að 

auki kemur fram marktækt samband á milli þess að mál verði ákært og vopnanotkunar. 

Þegar vopnanotkun mála er skoðuð þá kemur fram að tæplega 16 prósent mála þar sem 

vopni var beitt voru ákærð samanborið við rúmlega 7 prósent þar sem vopni var ekki beitt. 

Tafla 22. Krosstafla fyrir tengsl einkenna þolenda og geranda og þess hvort að ákæra hafi verið 
gefin út. 

Breyta Ekki ákæra  % Ákæra  % χ2 eða ta p 

Aldur þolenda     
M 36,57 30,45 0,617 0.000* 

Kyn þolenda     
Karl 93,5 6,5 1,61 0,204 

Kona 90,8 9,2   
Uppruni þolenda     

Erlent 92,4 7,6 0,263 0,608 

Ísland 91,4 8,6   

Áfengis/ fíkniefnaneysla þolenda     
Nei 91,4 8,6 0,634 0,426 

Já 92,9 7,1   
Aldur gerenda     

M 35,76 37,23 0,213 0,236 

Kyn gerenda     

Kona 95,4 4,6 3,379 0,066 

Karl 90,9 9,1   

Uppruni gerenda     
Erlent 90,6 9,4 0,746 0,388 

Ísland 92,2 7,8   
Áfengis/fíkniefnaneysla gerenda     

Nei 89,3 10,7 3,478 0,062 

Já 92,8 7,2   

*P < 0,05         

a. t próf eru fyrir samfelldar breytur         

 

Í töflu 22 má sjá sambandið á milli einkenna þolenda og gerenda heimilisofbeldismála 

og þess hvort að mál verði ákært. Eingöngu kemur fram marktækt samband á milli aldurs 

þolenda og þess að mál verði ákært. Sambandið á milli áfengis- og/eða fíkniefnaneyslu 

gerenda og líkinda á því að mál verði ákært er mjög nálægt því að vera marktækt. Þannig 

var ákært í rúmlega 7 prósent mála þar sem gerendur voru undir áhrifum áfengis og/eða 

fíkniefna samanborið við rúmlega 10 prósent mála þar sem gerendur voru ekki undir 
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áhrifum áfengis og/eða fíkniefna. Sama kemur fram þegar kyn gerenda er skoðað en í 

rúmlega 9 prósent mála þar sem gerendur voru karlar var mál ákært samanborið við 

tæplega 5 prósent þar sem gerendur voru konur. 

Þegar niðurstöðurnar úr þessum tveimur krosstöflum eru dregnar saman er hlutfall 

ákæra hærra í málum þar sem handtaka fer fram á vettvangi, vopni er beitt, nálgunarbann 

er yfir gerendum, áverkar eru á þolendum og aldur þolenda er yngri. Einnig hefur alvarleiki 

máls áhrif en hlutfall mála sem þóttu alvarlegust er hærra heldur en hlutfall mála sem 

þóttu síst alvarleg.  

8.2.2 Niðurstöður 

Framkvæmd var tvíkosta aðhvarfsgreining til þess að skoða hvort að einkenni máls 

þolenda og gerenda gætu spáð fyrir um það hvort að mál verði ákært. Niðurstöður 

tvíkosta aðhvarfsgreiningarinnar má sjá í töflu 23 en í töflunni eru sýndar niðurstöður úr 

fimm líkönum. Fyrsta líkanið skoðar áhrif einkenna heimilisofbeldismála, annað líkanið 

skoðar áhrif einkenna þolenda, þriðja líkanið skoðar áhrif einkenna gerenda, fjórða líkanið 

skoðar áhrif allra einkenna, það er að segja einkenna máls, þolenda og gerenda, og 

fimmta og síðasta líkanið skoðar áhrif allra einkenna, nema alvarleikastiganna. 

Þegar fyrsta líkanið er skoðað, sem inniheldur einkenni málsins, má sjá að 

heimilisofbeldismál þar sem áverkar eru sjáanlegir á þolendum eru líklegri til þess að vera 

ákærð heldur en heimilisofbeldismál þar sem áverkar eru ekki sjáanlegir. Einnig kemur 

fram að heimilisofbeldismál sem eru flokkuð undir alvarleikastig þrjú eru líklegri til þess 

að vera ákærð heldur en heimilisofbeldismál sem eru flokkuð undir alvarleikastig eitt. 

Jafnframt má sjá að heimilisofbeldismál sem eru flokkuð undir alvarleikastig fjögur eru 

líklegri til þess að vera ákærð heldur en heimilisofbeldismál sem eru flokkuð undir 

alvarleikastig eitt.  

Í öðru líkaninu, sem inniheldur einkenni þolenda, kemur fram að sambandið á milli 

aldurs þolenda og þess hvort að heimilisofbeldismál verði ákært er marktækt. Sambandið 

er neikvætt sem þýðir að eftir því sem þolendur verða eldri þá minnka líkurnar á því að 

mál verði ákært. Þegar þriðja líkanið er hins vegar skoðað, sem inniheldur einkenni 

gerenda, má sjá að ekkert samband er marktækt.  

Í fjórða líkaninu, sem inniheldur öll einkennin, kemur fram að breytan makasamband 

er nú orðin marktæk. Sambandið er neikvætt sem þýðir að heimilisofbeldismál þar sem 
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gerendur og þolendur eru makar eða fyrrverandi makar eru ólíklegri til þess að vera ákærð 

heldur en mál þar sem þolendur og gerendur eru fjölskyldumeðlimir eða nákomnir. Einnig 

má sjá að heimilisofbeldismál þar sem þolendur eru með sjáanlega áverka eru líklegri til 

þess að vera ákærð heldur en mál þar sem þolendur eru ekki með sjáanlega áverka. Þegar 

alvarleiki heimilisofbeldismála er skoðaður kemur fram að alvarleikastig þrjú er ekki 

lengur marktækt. Alvarleikastig fjögur er hins vegar enn marktækt sem þýðir að 

heimilisofbeldismál sem flokkast undir alvarleikastig fjögur eru líklegri til þess að vera 

ákærð heldur en mál sem flokkast undir alvarleikastig eitt.  

Sambandið á milli aldurs þolenda og þess hvort að mál verði ákært er einnig 

marktækt. Sambandið á milli aldurs þolenda og þess hvort að mál verði ákært er neikvætt 

sem þýðir að eftir því sem að þolendur verða eldri þá minnka líkurnar á ákæru. Jafnframt 

má sjá að heimilisofbeldismál þar sem þolendur eru konur eru líklegri til þess að vera 

ákærð heldur en mál þar sem þolendur eru karlar. Sambandið á milli aldurs gerenda og 

þess hvort að mál verði ákært er að auki marktækt. Sambandið er jákvætt sem þýðir að 

þegar gerendur eldast þá aukast líkurnar á því að heimilisofbeldismál verði ákært. 

Í fimmta og síðasta líkaninu, sem inniheldur öll einkennin nema alvarleikastigin, 

kemur fram að breytan makasamband er enn marktæk. Sambandið er neikvætt sem þýðir 

að heimilisofbeldismál þar sem gerendur og þolendur eru makar eða fyrrverandi makar 

eru ólíklegri til þess að vera ákærð heldur en mál þar sem þolendur og gerendur eru 

fjölskyldumeðlimir eða nákomnir. Einnig má sjá að breytan vopnanotkun er nú orðin 

marktæk sem þýðir að heimilisofbeldismál þar sem vopni er beitt eru líklegri til þess að 

vera ákærð heldur en mál þar sem vopni var ekki beitt. Jafnframt kemur fram að breytan 

nálgunarbann er nú orðin marktæk sem þýðir að þau heimilisofbeldismál þar sem beiðni 

um nálgunarbann hefur verið samþykkt eru líklegri til þess að vera ákærð heldur en 

heimilisofbeldismál þar beiðni um nálgunarbann hefur ekki verið samþykkt eða ekki óskað 

eftir því. Einnig má sjá að heimilisofbeldismál þar sem þolendur eru með sjáanlega áverka 

eru enn líklegri til þess að vera ákærð heldur en mál þar sem þolendur eru ekki með 

sjáanlega áverka og eru áhrifin orðin meiri heldur en í fjórða líkaninu.  

  



41 

 

 

 

B
re

yt
u

r
b

S.
E.

Ex
p

(B
)

b
S.

E.
Ex

p
(B

)
b

S.
E.

Ex
p

(B
)

b
S.

E.
Ex

p
(B

)
b

S.
E.

Ex
p

(B
)

Ei
n

ke
n

n
i m

ál
s

H
an

d
ta

ka
0.

03
8

0.
24

7
-

-
-

-
-

-
-

-0
.0

02
0.

37
5

-
-0

.3
31

0.
33

9
-

M
ak

as
am

b
an

d
-0

.4
78

0.
25

3
-

-
-

-
-

-
-

-1
.2

37
0.

36
8

0,
29

0*
-1

.0
48

0.
35

4
0,

35
1*

V
o

p
n

an
o

tk
u

n
0.

06
0.

32
7

-
-

-
-

-
-

-
0.

31
5

0.
43

3
-

0.
83

2
0.

38
8

2,
29

8*

N
ál

gu
n

ar
b

an
n

0.
71

8
0.

52
5

-
-

-
-

-
-

-
0.

91
0.

67
9

-
1.

62
9

0.
59

1
5,

09
9*

Á
ve

rk
ar

 á
 þ

o
la

n
d

a
0.

89
7

0.
27

2.
45

2*
-

-
-

-
-

-
1.

10
5

0.
36

3
0,

33
1*

1.
02

4
0.

32
8

2,
78

4*

Á
ve

rk
ar

 á
 g

e
ra

n
d

a
-0

.6
25

0.
54

8
-

-
-

-
-

-
-

0.
27

0.
77

7
-

-0
.0

19
0.

77
2

-

A
n

n
að

 s
ti

g 
al

va
rl

e
ik

a
0.

72
9

0.
55

6
-

-
-

-
-

-
-

0.
48

9
0.

67
2

-
-

-
-

Þ
ri

ð
ja

 s
ti

g 
al

va
rl

e
ik

a
1.

68
1

0.
69

5
5.

37
3*

-
-

-
-

-
-

-0
.9

54
0.

89
2

-
-

-
-

Fj
ó

rð
a 

st
ig

 a
lv

ar
le

ik
a

2.
80

9
0.

56
6

16
.6

00
*

-
-

-
-

-
-

2.
58

6
0.

69
7

13
,2

78
*

-
-

-

Ei
n

ke
n

n
i þ

o
la

n
d

a

A
ld

u
r

-
-

-
-0

.0
38

0.
01

1.
09

4*
-

-
-

-0
.0

31
0.

12
0.

97
0*

-0
.0

33
0.

01
1

0,
96

7*

K
yn

-
-

-
0.

08
9

0.
32

8
-

-
-

-
1.

13
8

0.
50

2
3.

12
0*

1.
00

1
0.

48
2

2,
72

*

U
p

p
ru

n
al

an
d

-
-

-
-0

.3
38

0.
33

7
-

-
-

-
-0

.4
29

0.
51

8
-

0.
70

7
0.

50
3

Á
fe

n
gi

s-
 o

g/
e

ð
a 

fí
kn

ie
fn

an
o

tk
u

n
-

-
-

0.
03

8
0.

28
7

-
-

-
-

0.
06

4
0.

38
2

-
0.

04
4

0.
37

Ei
n

ke
n

n
i g

e
ra

n
d

a

A
ld

u
r

-
-

-
-

-
-

0.
00

8
0.

01
-

0.
02

7
0.

01
3

1.
02

8*
0.

02
5

0.
01

2
1,

02
6*

K
yn

-
-

-
-

-
-

1.
10

9
0.

52
5

-
0.

64
9

0.
59

5
-

0.
82

0.
59

1
-

U
p

p
ru

n
al

an
d

-
-

-
-

-
-

0.
01

5
0.

27
9

-
-0

.0
9

0.
48

9
-

-0
.0

84
0.

47
2

-

Á
fe

n
gi

s-
 o

g/
e

ð
a 

fí
kn

ie
fn

an
o

tk
u

n
-

-
-

-
-

-
-0

.4
11

0.
24

4
-

-0
.2

96
0.

38
4

-
-0

.2
91

0.
36

-

Fa
st

 í 
jö

fn
u

-2
.4

42
-2

.3
94

-2
.3

74
-2

.4
8

-2
.4

8

Fj
ö

ld
i m

ál
a

11
00

77
7

91
6

69
9

69
9

*P
 <

 0
,0

5

Ei
n

ke
n

n
i g

e
ra

n
d

a
Ö

ll
 e

in
ke

n
n

i
A

lv
ar

le
ik

in
n

 t
e

ki
n

n
 ú

t
Ei

n
ke

n
n

i m
ál

s
Ei

n
ke

n
n

i þ
o

la
n

d
a

Ta
fl

a 
23

. N
ið

u
rs

tö
ð

u
r 

tv
ík

o
st

a 
að

h
va

rf
sg

re
in

in
ga

r 



42 

Sambandið á milli aldurs þolenda og þess hvort að mál verði ákært er enn marktækt 

og neikvætt sem þýðir að eftir því sem að þolendur verða eldri þá minnka líkurnar á 

ákæru. Jafnframt má sjá að heimilisofbeldismál þar sem þolendur eru konur eru enn 

líklegri til þess að vera ákærð heldur en mál þar sem þolendur eru karlar en áhrifin eru þó 

orðin minni heldur en í fjórða líkaninu. Sambandið á milli aldurs gerenda og þess hvort að 

mál verði ákært er að auki marktækt. Sambandið er jákvætt sem þýðir að þegar gerendur 

eldast þá aukast líkurnar á því að heimilisofbeldismál verði ákært. 

9 Umræða

Heimilisofbeldismál sem tilkynnt eru til lögreglu eru hvorki einföld né einsleit. Þegar 

umfang og eðli heimilisofbeldismála sem tilkynnt voru til lögreglunnar á 

höfuðborgarsvæðinu árin 2015 og 2016 er tekið saman kemur fram að flest 

heimilisofbeldismál voru tilkynnt í síðasta mánuði ársins, eftir kvöldmat, um helgar, á 

heimili þolenda eða gerenda og af þolendum. Konur voru í miklum meirihluta þolendur, 

eða í rúmlega 70 prósent tilvika, og karlar voru í miklum meirihluta gerendur, eða í 

rúmlega 80 prósent tilvika. Þegar aldur þolenda og gerenda er skoðaður tilheyrðu flestir 

aldursflokknum 18 til 34 ára. Í flestum tilvikum var gerandi maki, eða í 42 prósent tilvika, 

og í næst flestum tilvikum fyrrverandi maki, eða í 25 prósent tilvika. Um helmingur 

gerenda var undir áhrifum áfengis eða annarra efna þegar ofbeldið átti sér stað en mikill 

meirihluti þolenda var hins vegar allsgáður. Í tæplega 45 prósent tilvika hlutu þolendur 

enga áverka, rúmlega 11 prósent tilvika var vopni beitt og í 45 prósent tilvika fór handtaka 

fram á vettvangi.  

Þessar niðurstöður eru í samræmi við rannsókn Guðbjargar S. Bergsdóttur og 

Rannveigar Þórisdóttur (2010) sem bendir til þess að umfang og eðli heimilisofbeldsimála 

sem tilkynnt eru til lögreglu hefur lítið breyst síðastliðin tíu ár. Einungis 7 prósent mála 

sem tilkynnt voru til lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu árin 2015 og 2016 voru hins 

vegar ákærð. Hlutfallið er því töluvert lægra heldur en fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á 

en í rannsókn Garner og Maxwell (2009) kom til dæmis fram að hlufall tilkynntra 

heimilisofbeldismála í Bandaríkjunum, Kanada, Bretlandi, Ástralíu og Sviss var um 30 

prósent, í rannsókn Lindgren, Renck og Diesen (2012) kom fram að hlutfallið í Svíþjóð var 
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rúmlega 20 prósent og í rannsókn Ekström og Lindström (2016) kom fram að hlutfallið 

væri 30 prósent í Stokkhólmi.  

Þegar skoðað er hvort að áhrif einkenna máls, þolenda og gerenda geti spáð fyrir um 

það hvort að mál verði ákært kemur fram að mál sem þóttu alvarlegust voru líklegri til 

þess að vera ákærð heldur en mál sem þóttu síst alvarlegust. Þessar niðurstöður eru í 

samræmi við rannsóknir sem hafa sýnt fram á auknar líkur á ákæru þegar ofbeldið er 

alvarlegt (Kingsnorth og Macintosh, 2007; Schmidt og Steury, 1989). Einnig kemur fram 

að heimilisofbeldismál þar sem þolendur voru konur voru líklegri til þess að vera ákærð 

heldur en mál þar sem þolendur voru karlar líkt og fram kom í rannsókn Dawson og 

Dinovitze (2001).  

Aldur þolenda og gerenda hafði jafnframt áhrif en eftir því sem þolendur voru yngri 

og eftir því sem gerendur voru eldri því líklegra var að ákært yrði í málinu. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við fyrri rannsóknir sem hafa sýnt fram á auknar líkur á ákæru 

eftir því þolendur eru yngri (Kingsnorth og Macintosh, 2007) og eftir því sem gerendur 

eru eldri (Henning og Feder, 2005). Makasamband hafði einnig áhrif en mál þar sem 

þolendur og gerendur voru makar voru ólíklegri til þess að vera ákærð heldur en mál þar 

sem þolendur og gerendur voru fjölskyldumeðlimir, það er foreldrar, börn eða systkini, 

og nákomnir. Fyrri rannsóknir á tengslum þolenda og gerenda hafa fyrst og fremst verið 

að skoða áhrif makatengsla, það er þegar þolendur og gerendur eru par, sambýlismenn, 

giftir eða hafa skilið, á það hvort að mál verði ákært. Niðurstöðurnar hér benda hins vegar 

til þess að fjölskyldutengsl milli þolenda og gerenda auki frekar líkurnar á ákæru heldur 

en makatengsl.  

Niðurstaðan er því sú að þegar upplýsingar um einkenni málsins, þolenda og gerenda 

eru tiltækar þá hafa lagalegir þættir, það er áverkar og alvarleiki ofbeldis, ásamt 

lýðfræðilegum þáttum þolenda og gerenda, það er kyn þolenda og aldur þolenda og 

gerenda, áhrif á það hvor mál verði ákært. Alvarleiki ofbeldis hafði hins vegar mest áhrif 

og byggðist hann á skráðum brotaflokki máls. Heimilisofbeldismál falla hins vegar oftast 

undir minniháttar ofbeldi, þar sem endurteknar hótanir og ógnanir eru stór partur af því, 

sem gerir það að verkum að hlutfall ákæra er lágt í slíkum málum. Fælingarmáttur 

viðurlagakerfsins sem samkvæmt klassíska skólanum á að koma í veg fyrir að einstaklingur 

brjóti af sér á því illa við hér. Með tilkomu sérákvæðis um heimilisofbeldi í lögum sem 

tekur til greina endurtekningu ofbeldis og nýrra verklagsreglna lögreglu um meðferð og 
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skráningu heimilisofbeldismála mun ákærum vonandi fjölga og fælingarmátturinn gegn 

heimilisofbeldi virka sem skyldi. 

Þessi rannsókn hefur ýmislegt fram yfir fyrri rannsóknir á þessu sviði en margar þeirra 

byggðu á mjög fáum málum, eingöngu málum þar sem gerendur voru karlar og eingöngu 

málum þar sem gerendur voru handteknir. Í þessari rannsókn voru öll heimilisofbeldsimál 

sem tilkynnt voru til lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu árin 2015 og 2016 skoðuð og 

voru gerendur bæði karlar og konur.  Í framhaldinu af þessari rannsókn væri áhugavert 

að skoða hvaða einkenni hafa áhrif á sakfellingu og lengd refsingar í 

heimilisofbeldismálum sem tilkynnt eru til lögreglu.  
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