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Útdráttur 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.A. gráðu í lögreglufræðum við Háskólann á Akureyri.  

Leitast er eftir að svara tveimur rannsóknarspurningum sem hljóða svo: ,,Hverjar eru 

verklagsreglur lögreglunnar í málum sem varða ofbeldi í nánum samböndum?” og ,,Er 

áhættumatið B-SAFER að nýtast lögreglu við störf þeirra í málum sem varða ofbeldi í nánum 

samböndum?”. Samfélagsleg umræða um ofbeldi í nánum samböndum hefur aukist töluvert 

síðustu ár og virðist það viðurkenndara vandamál en áður. Markmið okkar með þessari ritgerð 

er að skoða hvað felst í ofbeldi náinna aðila og hvernig lögregla vinnur þau mál. Fjallað er um 

hvernig verklag lögreglu í málum sem varða ofbeldi í nánum samböndum hefur breyst síðustu 

ár með tilkomu nýrrar lagasetningar. Farið er yfir ýmis samstarfsverkefni sem hafa verið þróuð 

í von um að gera mál auðveldari í vinnslu og hvernig þau hafa hjálpað til við að móta nýtt 

verklag. Nokkuð ýtarlega er fjallað um áhættumatið B-SAFER sem innleitt var af 

ríkislögreglustjóra og voru lögregluembætti landsins spurð út í notkun sína á áhættumatinu. Að 

lokum verður farið yfir nokkur af þeim úrræðum sem í boði eru fyrir þolendur og gerendur 

ofbeldis í nánum samböndum.  

 

Lykilhugtök: Lögreglan, ofbeldi í nánum samböndum, áhættumat, B-SAFER 
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Abstract 

This paper is the final project towards a B.A degree at the faculty of education at the University 

of Akureyri. The aim is to answer the research questions: “What are the procedures for the 

police in domestic violence cases?” and “Is the brief Spousal Assault Form for the Evaluation 

of Risk (B-SAFER) being used by the police in domestic violence cases?” Social debate on 

domestic violence has increased considerably in recent years and it seems to be more recognized 

as a problem than before. Our goal with this paper is to examine what domestic violence is and 

how the Icelandic police works on these cases. We discuss about police procedures in these 

cases and how they have changed with new legislation. We also take a look at some 

collaborative projects that have been developed in the hope of making the work on domestic 

violence easier and how they have helped the Icelandic police to shape a new protocol. The risk 

assessment B-SAFER which was introduced by the National Commissioner of the Police is 

discussed in detail and every main police office around Iceland were questioned about their use 

of the risk assessment. Finally, some of the remedies available to victims and perpetrators of 

violence in intimate relationships were reviewed.  

 

Keywords: Police, domestic violence, evaluation of risk, B-SAFER 
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1 Inngangur 
Með lögum skal land byggja en með ólögum eyða er orðatiltæki sem flestir landsmenn þekkja 

og vísar það til þess að lög og regla verði að vera til staðar í samfélaginu svo það geti flokkast 

sem siðmenntað. Nútíma löggæsla er í höndum lögreglu en starf hennar er afar fjölbreytt þar 

sem hún sinnir öryggis-, afbrotavarna-, rannsóknar-, aðstoðar-, samstarfs-, þjónustu- og 

hjálparhlutverki ásamt öðrum verkefnum (Ríkislögreglustjórinn, 2009). 

Samkvæmt núverandi lögreglulögum nr. 90/1996 sem tóku gildi árið 1997 er hlutverk 

lögreglunnar að gæta almannaöryggis, halda uppi lögum og reglu og tryggja réttaröryggi 

borgara landsins. Lögreglan á að stemma stigu við afbrot og koma í veg fyrir athafnir sem raska 

öryggi íbúa og ríkisins í heild. Eftirfylgni mála og samstarf lögreglu við önnur stjórnvöld og 

stofnanir er að finna í fyrsta kafla laganna (Lögreglulög nr. 90/1996).  

Þó svo að hlutverk lögreglunnar hafi haldist óbreytt í langan tíma hefur verklag þróast 

mikið við vinnslu margra málaflokka. Mikil samfélagsleg umræða hefur vaknað síðustu ár um 

ofbeldi í nánum samböndum og hefur íslenskt þjóðfélag farið í ágætis naflaskoðun þegar kemur 

að þessum brotaflokki. Svo virðist vera sem orðið ,,heimilisofbeldi“ sé einnig notað yfir þessi 

mál. Við kjósum að nota aðeins ofbeldi í nánum samböndum í ritgerðinni. 

Samstarf lögreglu við ýmis félagasamtök og stofnanir hefur aukist til muna og aldrei hafa 

verið eins mörg úrræði í boði fyrir þolendur og gerendur ofbeldis í nánum samböndum eins og 

í dag. Ný lög og verklagsreglur hafa verið teknar upp og ríkislögreglustjóri innleiddi 

áhættumatið B-SAFER með von um að gera málin auðvinnanlegri. 

 

Rannsóknarspurningar þessarar ritgerðar eru: Hverjar eru verklagsreglur lögreglunnar í 

málum sem varða ofbeldi í nánum samböndum og er áhættumatið B-SAFER að nýtast lögreglu 

við störf þeirra í málum sem varða ofbeldi í nánum samböndum ?  

 

Ritgerðin skiptist í fjóra meginhluta. Fjallað er um hvað ofbeldi í nánum samböndum er, 

ólíkar birtingarmyndir þess og tíðni. Næst á eftir er fjallað um Istanbúl samninginn sem Ísland 

undirritaði árið 2016 og hver áhrif hans hafa verið á íslenskt samfélag. Breytt lagasetning og 

verklagsreglur lögreglu eru skoðaðar og er mikilvægi samfélagslegrar afstöðu rædd. Farið er 

yfir hvernig áhættumatið B-SAFER er sett upp og hvernig það er notað í málum sem varða 

ofbeldi í nánum samböndum hjá lögreglu landsins. Því næst er samstarf lögreglu við 

félagasamtök, stofnanir, ráðuneyti og sveitarfélög skoðað. Í lok ritgerðar eru ýmis úrræði kynnt 
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fyrir bæði þolendur og gerendur ofbeldis, þar á meðal móttökumiðstöðin Bjarkarhlíð sem er 

tiltölulega ný af nálinni. 

 Efni ritgerðarinnar var valið af því að þörf er á aukinni umræðu um ofbeldi í nánum 

samböndum. Við vildum taka það saman hvernig lögregla vinnur og þá mögulega sjá hvað betur 

mætti fara. Það skiptir gríðarlega miklu máli að verið að sé að vinna þessi mál eins vel og hægt 

er hverju sinni þar sem líf geta verið í hættu. Lítið sem ekkert hefur verið fjallað um áhættumatið 

B-SAFER þar sem það er tiltölulega nýtt og því var áhugavert að skoða hvort lögregluembætti 

landsins séu að nýta sér það. 
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2  Ofbeldi í nánum samböndum                                                             

Ofbeldi er hugtak sem hefur verið skilgreint á ólíkan hátt og fer það eftir því hver er spurður 

hvernig sú skilgreining hljómar. Ofbeldi í sinni víðustu  merkingu snýst um vísvitandi notkun 

líkamslegs afls, með hótun eða raunverulegri snertingu gegn sjálfum sér eða öðrum. Afleiðingar 

ofbeldisins valda eða geta valdið meiðslum, andlegum skaða eða jafnvel dauða (World health 

organization, 2019). Ofbeldi í nánum samböndum er ein birtingarmynd ofbeldis og umræðan 

um þá tegund ofbeldis fer sífellt vaxandi. 

Michael P. Johnson varpaði fram þeirri hugmynd að ofbeldi í nánum samböndum væri 

hægt að skipta niður í tvo flokka, ógnarstjórn feðraveldis (e. Intimate terrorism) og makaofbeldi 

(e. Violent resistance). Hugmyndin á bak við ógnarstjórn feðraveldis er eignaréttarhugmynd 

sem var algeng hér áður fyrr en hún gerði ráð fyrir því að konan væri eign karlsins og að henni 

bæri að hlýða honum í einu og öllu. Ef konan óhlýðnaðist karlinum var litið svo á að réttur hans 

væri að beita konuna ofbeldi. Litið var á ofbeldi sem sjálfsagðan hlut sem iðulega þróaðist út í 

meira og verra ofbeldi gegn konunni. Makaofbeldi er þegar deilur einstaklinga í nánu sambandi 

fara langt umfram þau mörk sem teljast eðlileg. Karlinn eða konan í sambandinu geta í þeim 

tilfellum beitt ofbeldi til þess að fá sínar óskir uppfylltar. Þegar makadeilur eða makaofbeldi 

eins og það hefur verið kallað á sér stað, er það birtingarform ofbeldis og ekki talið vera jafn 

alvarlegt. Makaofbeldið er ekki einhliða kúgunartæki eins og það er í ógnarstjórn feðraveldisins 

þar sem báðir aðilar deila (Johnson, 2011). 

Til þess að hægt sé að flokka ofbeldi sem ofbeldi í nánum samböndum þurfa gerandi og 

þolandi að vera tengdir á einhvern hátt eða hafa sögu um náin- eða tilfinningaleg tengsl. Náin 

sambönd í þessu samhengi geta verið sambönd núverandi eða fyrrverandi maka, sama hvort um 

sé að ræða hjón eða sambúðarfólk, börn, systkini, foreldra eða forráðamenn. Ofbeldið getur 

einnig beinst að þriðja aðila í þeim tilgangi að hóta eða ógna þolanda. Þriðji aðilinn í þessu 

samhengi getur verið nýr maki, vinur eða fjölskyldumeðlimur (Ríkislögreglustjórinn, 2014). 

Gerandinn, sá sem beitir ofbeldinu, er oftar en ekki karlmaðurinn í sambandinu og konan 

þolandinn. Með geranda er átt við einstakling sem hefur vald og stjórn á öðrum einstaklingi og 

þolandi er sá sem verður fyrir ofbeldinu. Þess má geta að 189 nauðgunarmál voru tilkynnt til 

lögreglu á landsvísu á árunum 2008 til 2009. Allir nema þrír brotaþolar þessara mála voru konur 

eða stúlkur og sakborningar málanna voru karlar eða drengir í öllum tilvikum nema einu (Hildur 

Fjóla Antonsdóttir og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, 2013). 

Ofbeldið getur tekið á sig ólíkar birtingarmyndir en þær eiga það allar sameiginlegt að 

ofbeldið snýst í grundvallaratriðum um valdbeitingu í kúgunarskyni eða hótun um valdbeitingu 
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(Ríkislögreglustjórinn, 2014). Kvennaathvarfið skilgreinir ofbeldi í nánum samböndum á 

eftirfarandi hátt: ,,þegar einn fjölskyldumeðlimur kúgar annan í skjóli friðhelgi heimilisins og 

tilfinningalegrar-, félagslegrar- og fjárhagslegrar bindingar.” (Ingólfur V. Gíslason, 2008). 

Hvernig ofbeldi er flokkað er mismunandi eftir einstaklingum og stofnunum, en helstu flokkar 

sem fjallað verður um er líkamlegt-, andlegt-, kynferðislegt-, fjárhagslegt- og stafrænt ofbeldi.  

 

2.1 Flokkar ofbeldis í nánum samböndum 

Ofbeldi er hegðunarmynstur sem notað er til þess að stjórna og ná valdi yfir öðrum 

einstaklingi. Það er ákveðin hringrás sem fer af stað í þeim samböndum sem ofbeldi á sér 

stað. Flest sambönd byrja eins, þar sem aðilar eyða miklum tíma saman og eru ástúðlegir hvor 

við annan. Því næst byggist upp ákveðin spenna þar sem gerandi byrjar að einangra maka sinn 

til dæmis með gagnrýni eða hótunum. Eftir ákveðinn tíma af þessari spennu kemur sprenging 

og gerandi fer að beita ofbeldi sem hefur margar ólíkar birtingarmyndir. Þetta getur verið 

líkamlegt, andlegt, kynferðislegt, fjárhagslegt eða stafrænt ofbeldi (Kvennaathvarf, e.d.d). 

 

2.1.1 Líkamlegt ofbeldi 

Líkamlegt ofbeldi er þegar líkamlegu afli eða valdi er beitt gegn öðrum sem getur skilið eftir 

sig áverka, andlegan skaða eða dauða. Áverkar eru oftast veittir á þeim stöðum á líkamanum 

sem eru huldir með fatnaði til þess að gera ummerki ofbeldisins minna sýnilegt. Kúgun getur 

einnig verið hluti af líkamlegu ofbeldi þar sem gerandi veitir áverka á þeim stöðum sem sjást 

vel til þess eins að þolandinn fari síður út úr húsi (Krug, Mercy, Dahlberg og Zwi, 2002). Dæmi 

um líkamlegt ofbeldi er þegar þolandinn er sleginn, kýldur, klóraður, kæfður og brenndur. 

 

2.1.2 Andlegt ofbeldi 

Andlegt ofbeldi er oft á tíðum flóknara að skilgreina en líkamlegt ofbeldi. Það er meira falið og 

áverkar sjást ekki utan á þolendum. Þessi tegund ofbeldis snýst um að niðurlægja, ná stjórn eða 

völdum yfir þolandanum og getur verið í formi líkamstjáningar (Kvennaathvarfið, e.d.a). Í 

þessum tilfellum er ekki um að ræða tvíhliða rifrildi milli einstaklinga heldur er þetta einhliða 

hegðun sem styrkir stjórn gerandans. Rannsóknir hafa sýnt fram á að þær konur sem eru beittar 

líkamlegu ofbeldi eru nær undantekningarlaust einnig beittar andlegu ofbeldi. Dæmi um andlegt 

ofbeldi eru niðurlægjandi athugasemdir, ógnanir eða hótanir, einangrun, öfgafull afbrýðisemi, 

eftirlit og þvinganir (Ingólfur V. Gíslason, 2008). 
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2.1.3 Kynferðislegt ofbeldi 

Kynferðislegt ofbeldi er hugtak sem hefur tekið töluverðum breytingum síðustu ár. Áður fyrr 

var mjög algengt að kynlíf með maka væri sjálfsagður hlutur og neitunarvald konunnar var lítið 

sem ekkert (Jewkes, Sen og Garcia-Moreno, 2002). Í dag er komið inn í fyrsta kafla almennra 

hegningarlaga hér á landi lagaákvæði sem fjalla um forvarnir og baráttu við ofbeldi gegn 

konum. Með þessum lögum er refsivert að þvinga annan einstakling til þess að taka þátt í 

athöfnum í kynferðislegum tilgangi (Almenn hegningarlög nr. 19/1940). Dæmi um 

kynferðislegt ofbeldi er þvingun til kynlífs, kynferðislegar svívirðingar, þvingað áhorf á klám 

og smitun kynsjúkdóma.  

 

2.1.4 Fjárhagslegt ofbeldi 

Fjárhagslegt ofbeldi hefur oft verið flokkað sem hluti af andlegu ofbeldi og felst í því að annar 

aðilinn í sambandinu nýtir sér fjárhag til þess að stjórna makanum. Þessi tegund ofbeldis er ein 

aðferð til þess að kúga einstakling með efnahagslegri stjórnun. Þolendur fjárhagslegs ofbeldis 

eru oftar konur þar sem þær eru frekar heimavinnandi en karlar og eru iðulega tekjulægri. Dæmi 

um fjárhagslegt ofbeldi er þegar maka er bannað að afla sér tekna, neitað um eða naumt 

skammtaðir peningar, hann einangrast og missir sjálfstæði sitt (Kvennaathvarfið, e.d.a). Einnig 

eiga einstaklingar erfiðara með að koma sér úr aðstæðunum og ofbeldinu því þeir eru ekki nógu 

fjárhagslega stæðir til þess að standa á eigin fótum (Ingólfur V. Gíslason, 2008). 

 

2.1.5 Stafrænt ofbeldi 

Stafrænt ofbeldi er tiltölulega nýr flokkur ofbeldis sem kemur með tilkomu internetsins og fer 

sífellt vaxandi með tilkomu nýrra samfélagsmiðla. Stafrænt ofbeldi byggir á nútímatækni sem 

felur í sér að eitthvað er sett inn á internetið, ljósmynd eða myndband með viðkvæmum 

upplýsingum með farsíma eða tölvu. Það fer síðan inn í eins konar stafrænar geymslur sem má 

líkja við skjalasafn eða bókasafn. Myndband eða ljósmynd sem fer einu sinni inn á internetið 

fer mögulega aldrei þaðan út aftur. Stafrænt ofbeldi getur verið samblanda af líkamlegu-, 

andlegu-, kynferðislegu- og fjárhagslegu ofbeldi þar sem línan á milli er oft á tíðum mjög fín 

(Kvennaathvarfið, e.d.a). 

Stafrænt ofbeldi felur meðal annars í sér áreitni, hótanir, kúgun, auðkennisþjófnað, einelti og 

dreifingu á einkagögnum án samþykkis eiganda (Kvenréttindafélag Íslands, 2017). 
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2.2 Tíðni ofbeldis í nánum samböndum  

Ofbeldi í nánum samböndum hefur í gegnum tíðina nánast undantekningalaust farið fram á 

bakvið luktar dyr. Atvik sem tilkynnt eru til lögreglu koma ekki endilega frá brotaþola en 

fjölskyldur, vinir, nágrannar og aðrir utanaðkomandi aðilar geta einnig tilkynnt um atburð. 

Tilkynning, sama frá hverjum hún kemur verður sjálfkrafa hluti af gögnum lögreglu sem notuð 

eru til úrvinnslu tölfræðilegra upplýsinga og rannsókna um ofbeldi í nánum samböndum 

(Lögreglan, 2016). 

Ofbeldi í nánum samböndum hefur mikil áhrif á heilsufar þolenda, enda getur ofbeldi haft 

djúpstæð áhrif á sál og líkama þess sem verður fyrir barðinu á því. Ofbeldi er brot á 

mannréttindum og hafa því ríki heims verið hvött til þess að viðurkenna ofbeldi í nánum 

samböndum sem samfélagslegt vandamál. Þrátt fyrir þetta virðist vera þó nokkur fjöldi ríkja 

sem viðurkenna ekki vandamálið og má segja að ógnarstjórn feðraveldis sé enn við líði á 

ákveðnum stöðum í heiminum (World Health Organization, 2005).   

Þegar tölfræði er skoðuð í gegnum tíðina á Íslandi, má sjá að tölfræði ofbeldisins fari 

vaxandi en það þýðir ekki að vandinn fari vaxandi. Aukin umræða í samfélagsinu hefur aukið 

meðvitund fólks um vandann og lögregla er farin að sinna þessum málaflokki betur en áður sem 

gæti skýrt fjölgun tilkynninga um ofbeldi í nánum samböndum. Fyrsta rannsóknin með það að 

markmiði að skoða tíðni ofbeldis í nánum samböndum var framkvæmd hér á landi árið 1982. 

Gögn úr sjúkraskrám slysavarðsstofunnar á Borgarspítalanum voru skoðuð. Í ljós kom að það 

sama ár höfðu alls 62 konur leitað þangað vegna áverka af hendi maka síns eða fyrrverandi maka 

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

Næsta rannsókn var ekki gerð fyrr en töluvert síðar eða árið 1996 þegar 

dómsmálaráðuneytið ákvað að kanna orsakir, afleiðingar og umfang ofbeldis í nánum 

samböndum. Í þeirri rannsókn þeirra kom í ljós að 1,3 prósent kvenna og 0,8 prósent karla sem 

tóku þátt höfðu orðið fyrir ofbeldi af hendi maka síns. Alls voru 14 prósent kvenna og 4 prósent 

karla sem töldu sig hafa orðið fyrir ofbeldi af hendi maka eða fyrrverandi maka einhvern tímann 

á ævinni (Guðbjörg S. Bergsdóttir og Rannveig Þórisdóttir, 2010). Frá árinu 1996 til ársins 

2015 voru fáar rannsóknir framkvæmdar í þessum málaflokki. Skráningar voru af skornum 

skammti en með tilkomu verkefnisins ,,Saman gegn ofbeldi” sem lögreglan á Suðurnesjum setti 

af stað árið 2015 fór að bera meira á þessum skráningum. Ríkislögreglustjóri hefur frá árinu 

2015 birt tölfræði yfir helstu málaflokka lögreglu. Það sama ár voru 364 mál í flokknum ofbeldi 

í nánum samböndum skráð fyrsta hálfa árið, en 390 mál fyrstu sex mánuði ársins 2016 

(Lögreglan, 2016).  
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Þegar tíðni ofbeldis í nánum samböndum er skoðuð um allan heim hafa um 30 prósent 

kvenna greint frá því að hafa orðið fyrir ofbeldi af hendi nákomins aðila á einhverjum 

tímapunkti. Í þeim menningarheimum þar sem ofbeldi er ekki viðurkennt sem vandamál hefur 

hlutfall kvenna sem orðið hafa fyrir ofbeldi náð allt að 38 prósentum. Kvenmorð (e. Femicide) 

eiga sér stað um allan heim. Hugtakið vísar til þess þegar kærasti eða eiginmaður myrðir konu 

sína vegna kynferðis hennar (World Health Organization, 2012). Af öllum þeim konum sem 

hafa verið myrtar í heiminum hafa 38 prósent þeirra verið myrtar af maka sínum eða fyrrverandi 

maka (World Health Organization, 2013). Frá árinu 2003 hafa 22 manndráp verið framin á 

Íslandi og af þeim falla 55 prósent undir skilgreininguna á ofbeldi í nánum samböndum 

(Sigríður Björk Guðjónsdóttir, e.d).  

3 Istanbúl samningurinn 

Sífellt er verið að reyna að finna nýjar leiðir, þróa skilvirkara forvarnarstarf og virkja 

viðbragðsáætlanir til þess að hindra ofbeldi í nánum samböndum. Það er mikilvægt að innleiða 

nýja löggjöf til þess að ná þessu fram og auka jafnrétti kynjanna, draga úr mismunun, styðja 

konur og hjálpa þeim (World Health Organization, 2017). 

Fram til ársins 2011 var ekki til samræmd stefna í heiminum um ofbeldi gegn konum og 

ofbeldi í nánum samböndum. Hvert og eitt land var með sína eigin stefnu.  Í kjölfarið setti 

Evrópuráðið upp sáttmála sem byggði á því að koma á samkomulagi milli aðildarríkja sinna til 

þess að sporna við ofbeldi gegn konum og ofbeldi í nánum samböndum. Þessi samningur, 

kallaður Istanbúl samningurinn er einn sá allra mikilvægasti sem Evrópuráðið hefur sett á 

laggirnar frá upphafi (Hearn, Strid, Husu og Verloo, 2016). 

Istanbúl samningurinn er fyrsti bindandi alþjóðlegi samningurinn sem tekur heildstætt á 

forvörnum og baráttu á ofbeldi gegn konum og ofbeldi í nánum samböndum (Council of 

Europe, e.d.). Í samningnum er fjallað um réttindi brotaþola sem og skyldur hins opinbera til 

þess að vernda hann, fræða almenning, stjórnvöld, fagaðila, fyrirbyggja ofbeldi og bjóða 

gerendum upp á meðferðir. Í Istanbúl samningnum er kveðið á um að allir þeir sem undirrita 

hann og ætla að fylgja honum þurfa að innleiða nauðsynlegar lagalegar aðgerðir og annað til 

þess að veita brotaþolum aðstoð. Með þessu er átt við að samrýma þurfi lög hvers og eins lands 

við Istanbúl samninginn þannig að ofbeldi í nánum samböndum verði gerð að refsiverðri 

háttsemi í því ríki (Council of Europe, 2011). 

Samningurinn er talinn vera mikil réttarbót fyrir íslenskt samfélag þar sem honum fylgir 

betri útskýring á ofbeldi í nánum samböndum. Vonast er til þess að gagnsöfn og tölfræðileg 

úrvinnsla þeirra verði betri og ýtarlegri í kjölfar samningsins (Erla Hlín Hjálmarsdóttir, Kristín 
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I. Pálsdóttir og Rannveig Sigurvinsdóttir, 2016, 24. október). Samningurinn var samþykktur á 

vettvangi Evrópuráðsins þann 11. maí árið 2011 og var hann undirritaður af íslenskum 

stjórnvöldum þann sama dag. Þann 26. apríl árið 2018 var samningurinn fullgiltur á Íslandi í 

kjölfar breyttrar lagasetningar, endurbætt verklags og undirbúnings úrræða fyrir brotaþola og 

gerendur ofbeldis í nánum samböndum (Jafnréttisstofa, e.d.). Þann 13. mars árið 2018 voru 

aðeins 11 ríki í Evrópu sem ekki höfðu fullgilt Istanbúl samninginn (European Parliament, 

2018).  

 

3.1 Breytt lagasetning 

Fram til ársins 2016 var ofbeldi í nánum samböndum ekki skilgreint sérstaklega í íslenskum 

lögum heldur voru ýmis ákvæði innan almennra hegningarlaga nr. 19/1940 notuð til þess að ná 

utan um ofbeldið. Atvik eins og ofbeldisbrot voru þá heimfærð undir 217. gr. og 218. gr, 

kynferðisbrot undir 194.-207. gr., brot gegn frjálsræði manna var heimfært undir 225. gr. og 

226. gr. og eignaspjöll voru færð undir 257. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Hægt var 

að beita 70. gr. sömu laga til þyngingar refsingar ef gerandinn í ofbeldismálinu var nákominn 

þolanda og ef tengsl þeirra þóttu hafa aukið á grófleika verknaðarins (Guðbjörg S. Bergsdóttir 

og Rannveig Þórisdóttir, 2010).  

Töluverð óvissa ríkti hjá lögreglu þegar kom að málum sem snéru að ofbeldi í nánum 

samböndum. Með tilkomu nýrra laga minnkaði óvissan og þá var hægt að heimfæra brotin undir 

lög um ofbeldi í nánum samböndum (Lög um breytingu á almennum hegningarlögum nr. 

19/1940). 

Almennum hegningarlögum, nr. 19/1940 var breytt árið 2016 vegna samnings 

Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu á ofbeldi gegn konum og ofbeldis í nánum samböndum. 

Lögsögu og fyrningarreglum almennra hegningarlaga var einnig breytt í kjölfar samningsins 

(Jafnréttisstofa, e.d.). Helsti ávinningur samnings Evrópuráðs er sá að ofbeldi í nánum 

samböndum er nú refsivert samkvæmt lögum.  

Einstökum lagagreinum var einnig breytt á sama tíma.  Annarri grein við 218 gr.  almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940 var bætt við, 218 gr. b sem segir:  

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. 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 
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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. (Lög um breytingu á almennum hegningarlögum nr. 19/1940).  

 

 

Við 225 gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 bættist einnig við ný málsgrein sem 

hljóðar svona: ,,Ef maður neyðir annan mann til að ganga í hjúskap, þá varðar það fangelsi allt 

að 4 árum. Sömu refsingu varðar að neyða annan mann til að gangast undir sambærilega vígslu 

þó að hún hafi ekki gildi að lögum” (Lög um breytingu á almennum hegningarlögum nr. 

19/1940).  

Eins og staðan er í dag er skilgreining á ofbeldi í nánum samböndum samkvæmt íslenskum 

lögum þegar konur og karlar verða fyrir ofbeldi af hálfu núverandi eða fyrrverandi maka. 

Skilgreiningin takmarkast ekki við hjón og nær jafnframt til fólks í sambúð. Innan 

skilgreiningarinnar er ekki átt við ofbeldi gagnvart börnum, kynferðislegrar misnotkunar á þeim 

eða annars konar ofbeldis sem getur átt sér stað á heimilum eða á milli fjölskyldumeðlima 

(þingskjal nr. 547/2015-2016). Með því að setja inn ákvæði um ofbeldi í nánum samböndum í 

almenn hegningarlög felst táknræn viðurkenning löggjafans á sérstöðu slíkra brota. Nú er til 

skilgreining á því hvað þessi tegund ofbeldis felur í sér og hefur það í för með sér að ekki er 

lengur litið á ofbeldið sem einkamál fjölskyldunnar. Ofbeldi í nánum samböndum er 

samfélagslegt vandamál og er mikilvægt að samfélagsleg afstaða endurspeglist í íslenskri 

löggjöf (þingskjal nr. 547/2015-2016). 

4 Verklagsreglur lögreglu  

Frá og með 1. janúar árið 2015 voru teknar upp nýjar verklagsreglur um meðferð og skráningu 

mála hjá lögreglu sem varða ofbeldi í nánum samböndum. Þetta var gert vegna háværrar kröfu 

um aukna áherslu á málaflokkinn þar sem miklir vankantar voru á íslenska kerfinu (Guðrún 

Sesselja Baldursdóttir, 2016). Sakfellingar voru sjaldgæfar í þessum málum, rannsóknir voru 

oft felldar niður hjá lögreglu og var fátítt að mál komust alla leið í réttarvörslukerfinu. Ný lög 

um nálgunarbann og brottvísun af heimili nr. 85/2011 tóku gildi árið 2011 en í kjölfar þeirra 

sæta fleiri mál ákæru og notkun á þessum úrræðum hafa aukist til muna. Lögregluembætti 

byrjuðu að prófa sig áfram í ýmsum tilraunaverkefnum sem tengdust ofbeldi í nánum 

samböndum sem höfðu rutt veginn fyrir nýjum reglum (Guðrún Sesselja Baldursdóttir, 2016) 

Alda Hrönn Jóhannsdóttir fyrrum aðstoðarlögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu segir: 
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Það voru settar verklagsreglur 2005 en við vorum ekki að vinna að öllu leyti eftir þeim. 

Ég held að það sé ekki ein skýring á því. Ég held að þær séu margar. Viðhorf 

lögreglunnar og samfélagsins var stundum að þetta væru einkamálefni fólks. Það varð 

líka viðhorfsbreyting í samfélaginu. Það hefur allt haft einhver ruðningsáhrif og það er 

ekki þessi feluleikur í dag. Það er meiri meðvitund um heimilisofbeldi. (Kristjana Björg 

Guðbrandsdóttir og Viktoría Hermannsdóttir, 2015) 

Hinar nýju verklagsreglur um meðferð og skráningu þessara mála koma frá ríkislögreglustjóra 

og eru sextán talsins Í fyrstu tveimur greinum þeirra er almennt fjallað um ofbeldi í nánum 

samböndum og hverjar forsendur þessara mála eru, en náin tengsl milli brotaþola og geranda 

þurfa að vera til staðar. Í þriðju grein er fjallað um brotaflokka og rannsókn eigi að beinast að 

ákvæðum almennra hegningarlaga sem falla undir til dæmis líkamsmeiðingar, kynferðisbrot, 

nauðung og eignaspjöll (Ríkislögreglustjóri, 2014).  

Fjórða grein snýr að vettvangi brots en það getur átt sér stað hvar sem er og er ekki 

bundið við heimili geranda eða þolanda. Fimmta grein snýst um málaskrá lögreglu þar sem 

fjallað er um hvernig mál eru skráð inn í kerfið og hvernig mál eru flokkuð. Sjötta grein fjallar 

um almenn atriði útkalla og skiptist hún í liði a-i. Farið er yfir hvernig starf lögreglu er háttað í 

upphafi máls út frá ólíkum aðstæðum. Sjöunda grein fjallar um söfnun upplýsinga á vettvangi 

þar sem tekið er fram hvað sé nauðsynlegt að gera þar sem brot hefur átt sér stað. Lýsing á 

aðstæðum, skráning frásagnar þolanda og öflun framburða vitna er meðal þess sem lögreglan 

þarf að skrá niður (Ríkislögreglustjóri, 2014). 

Áttunda grein snýr að því hvernig aðstoð við brotaþola skal háttað og leiðbeiningar fyrir 

það. Þessi grein skiptist einnig upp í liði a-o. Níunda grein inniheldur leiðbeiningar til meints 

geranda þar sem til dæmis er fjallað um hvaða upplýsingar og úrræði eru í boði fyrir hann. 

Tíunda grein fjallar um áhættumat (B-SAFER), sem snýst um að fylla út áhættumatið samhliða 

annarri skýrslugerð (Ríkislögreglustjóri, 2014). 

Ellefta grein inniheldur þau skilyrði sem eru til staðar fyrir nálgunarbann og brottvísun 

af heimili fyrir gerendur með vísan til þeirra lagagreina sem við á. Tólfta grein fjallar um 

eftirfylgni mála og rætt er um fyrirvaralausar heimsóknir lögreglu inn á heimili brotaþola ásamt 

félagsráðgjafa til þess að kanna aðstæður og fleira (Guðrún Sesselja Baldursdóttir, 2016). 

Þrettánda grein fjallar um afturköllun kæru, en þar er lagt upp með að kanna hvort hótun sé 

ástæða fyrir afturköllun kæru. Fjórtánda grein fjallar um málshraða ofbeldis í nánum 

samböndum en hraða skal meðferð mála og ákvörðun á að taka eins fljótt sem auðið er. 

Fimmtánda grein tekur á rýni mála þar sem mál skuli að jafnaði vera rýnd mánaðarlega af 

stjórnendum eða öðrum sem þeir hafa falið það verk. Sextánda greinin er sú síðasta og fjallar 
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um gildistöku þar sem er rætt um að verklagsreglur skulu taka gildi þegar í stað og þær eldri 

skulu falla niður (Ríkislögreglustjóri, 2014). 

Þetta var þróað með það að markmiði að nýtast lögreglu og öðrum stofnunum 

réttarkerfisins við ákvarðanatöku í málum þar sem ofbeldi í nánum samböndum á sér stað. 

Samvinna milli félagsþjónustu, barnaverndar, lögreglu og heilsugæslu hefur aukist í kjölfarið 

og forgangsröðun hefur breyst. Samstarf milli ólíkra aðila má til dæmis sjá þegar lögreglan 

kallar til réttargæslumann á fyrstu stigum málsins fyrir þolendur ofbeldis (Guðrún Sesselja 

Baldursdóttir, 2016). Hlutverk réttargæslumanns er að gæta hagsmuna brotaþola og veita þeim 

aðstoð (Eiríkur Tómasson, 2006). Einnig var áhættumatinu B-SAFER bætt inn til þess að reyna 

að gera verklag í málum sem snúa að ofbeldi í nánum samböndum skilvirkara og fljótlegra í 

vinnslu fyrir lögreglu (Kropp, P. R., Hart, S. D., & Belfrage, H., 2010). 

Með tilkomu nýrra verklagsreglna féllu þær reglur sem áður voru í gildi niður, en þær höfðu 

verið notaðar frá og með 16. október 2005 (Lögreglan, 2014).  

 

4.1 Áhættumat  

Ofbeldi í nánum samböndum er mikið áhyggjuefni fyrir samfélagið í heild sinni. Mikill fjöldi 

tilfella gerir það að verkum að erfitt getur verið fyrir lögreglu, heilbrigðisþjónustu og aðra 

starfsmenn réttarvörslukerfisins að meta það hvar mesta þörfin fyrir aðstoð er. Einnig getur 

verið flókið að finna út hvaða meðferðarúrræði og hvaða ráðstafanir megi grípa til hverju sinni. 

Til þess að auðvelda þetta verk er svokallað áhættumat notað. Áhættumat er notað til þess að 

meta hættu af ýmsum toga og er til dæmis notað af sálfræðingum, geðlæknum, lögreglu og 

vinnueftirlitinu (Vinnueftirlitið, e.d.). Skilgreining á áhættumati fyrir ofbeldi í nánum 

samböndum samkvæmt íslenskri þýðingu notendaleiðbeininga B-SAFER áhættumatsins er að 

það sé: ,,ferli sem felur í sér að safna saman upplýsingum um fólk og taka ákvarðanir út frá 

líkum á því að það beiti ofbeldi í nánum samböndum” (Kropp, P. R., Hart, S. D., & Belfrage, 

H., 2010). 

Út frá niðurstöðum áhættumats er hægt að taka ákvörðun um næstu skref til þess að 

lágmarka líkur á að ofbeldi eigi sér stað. Til þess að meta hvers eðlis áhættan er þarf að taka 

mið af því við hvaða skilyrði fólk býr við, hver aðlögunarhæfni fólks í félagslegri aðlögun er, 

reynslu einstaklinga af erfiðum aðstæðum og margt fleira (Kropp, P. R., Hart, S. D., & Belfrage, 

H., 2010). 

Áhættumat getur verið eins ólíkt milli hópa eins og þeir eru margar í samfélaginu. 
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Þeir sérfræðingar sem starfa í geðheilbrigðisþjónustu nota til dæmis faglegt mat og 

áhættugreiningu þegar þeir framkvæma áhættumat á meðan lögreglan notar aðra nálgun þegar 

kemur að því að meta hættu í ákveðnum aðstæðum. Þetta er þó ekki sitt hvor hliðin á sama 

peningnum heldur byggir áhættumat lögreglunnar að einhverju leyti á því sem notað er í 

geðheilbrigðisþjónustunni. Út frá þeirri þekkingu sem geðheilbrigðisþjónustan bjó yfir og 

öðrum rannsóknum var áhættumat fyrir lögregluna þróað (Kropp, P. R., Hart, S. D., & Belfrage, 

H., 2010). 

Staðlað faglegt mat var notað til þess að þróa áhættumatsspurningalistann SARA (Spousal 

Assault Risk Assessment Guide). SARA er áhættumat sem hefur verið notað til þess að meta 

ofbeldi í nánum samböndum og hefur það verið notað í mörg ár af sérfræðingum í 

réttarvörslukerfinu í Kanada og víðar. SARA hefur hinsvegar ekki verið talið besta verkfærið 

fyrir lögreglu í þessum málum þar sem listinn er of langur og sérhæfður. Höfundar SARA 

þróuðu nýtt áhættumat B-SAFER í samstarfi við lögregluna í Svíþjóð og Kanada með það í 

huga að þróa áhættumat sem hentaði lögreglumönnum betur (Guðrún Sesselja Baldursdóttir, 

2016). 

 

4.2 B-SAFER 

B-SAFER (The brief Spousal Assault Form for the Evaluation of Risk) eru faglegar 

leiðbeiningar fyrir áhættumat sem notað er til þess að meta hættu á ofbeldi í nánum samböndum, 

en það var þróað á árunum 2002 til 2005. Þróunarvinna áhættumatsins var styrkt að einhverju 

leyti af dómsmálaráðuneytinu í Kanada og ríkislögreglustjóra Svíþjóðar en það var að hluta til 

byggt á skipulagðri yfirferð rannsókna á sviði heilbrigðismála (Kropp, P. R., Hart, S. D., & 

Belfrage, H., 2010). 

Notkun á B-SAFER er gagnreynd og farið var eftir stöðluðu verklagi, siðareglum og 

viðeigandi lögum. Tilgangur áhættumatsins er að safna og meta upplýsingar við ákvarðanatöku 

um hættu á ofbeldi á kerfisbundinn og staðlaðan hátt. Þróunarferlið sjálft skiptist í fjóra hluta 

og var að mestu byggt á áhættumatinu SARA. Til að byrja með var farið ítarlega yfir heimildir 

og fyrri rannsóknir sem tengdust ofbeldi í nánum samböndum. Annar hluti þróunarferlisins fór 

í það að greina fyrirliggjandi gögn og meta hvaða þætti í áhættumatinu SARA mætti taka út, en 

það áhættumat inniheldur 20 áhættuþætti. Í þriðja hlutanum var SARA spurningalistinn 

prófaður af lögreglu til þess að kanna hvort gerlegt væri fyrir lögreglu að meta svo marga 

áhættuþætti. Í fjórða og síðasta hluta þróunarferlisins voru drög af notendabæklingi og 
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eyðublaði B-SAFER búið til sem var byggt á niðurstöðum hinna þriggja hluta ferlisins (Kropp, 

P. R., Hart, S. D., & Belfrage, H., 2010). 

Bæklingurinn og eyðublaðið var að lokum forprófað af lögreglunni í Kanada og  Svíþjóð. 

Fyrstu viðbrögð lögreglumanna við B-SAFER voru góð en nokkrir bentu á hvað mætti laga til 

þess að gera áhættumatið enn betra. Athugasemdir þeirra voru teknar til greina og þeim bætt 

við í lokaútgáfu og leiðbeiningar áhættumatsins. Niðurstaða prófana leiddi í ljós að B-SAFER 

nái yfir þá áhættuþætti sem eru til staðar í ofbeldi í nánum samböndum og áhættumatið sé 

auðvelt í notkun fyrir lögreglumenn (Kropp, P. R., Hart, S. D., & Belfrage, H., 2010). 

Hér á eftir verður farið yfir alla þætti B-SAFER og þeir útskýrðir stuttlega sem og 

takmarkanir áhættumatsins. Notast var við upprunalegar notendaleiðbeiningar sem gefnar voru 

út af höfundum og útgefendum. Sendur var tölvupóstur á höfunda og þeir beðnir um leyfi fyrir 

notkun heimildarinnar í ritgerðinni.  

 

4.2.1 Snið 

B-SAFER hefur 15 grunnþætti sem innihalda alla þá helstu áhættuþætti sem varða ofbeldi í 

nánum samböndum. Þættirnir skiptast í þrjá hluta sem allir innihalda fimm áhættuþætti. Hluti I 

inniheldur þætti sem tengjast sögu geranda um ofbeldi í nánum samböndum. Hluti II hefur þætti 

sem tengjast sögu um sálfræðilega og félagslega hæfni geranda. Hluti III hefur þætti sem 

tengjast möguleikum þolanda til þess að verja sjálfan sig fyrir ofbeldi. Matsaðili hefur einnig 

tækifæri til þess að skrá niður annað sem honum finnst skipta máli (Thijssen og Ruiter, 2011). 

Tafla 1. Þættir B-SAFER  

Hluti                                                               Þáttur 

 

I. Áhættuþættir geranda: 

Ofbeldi í nánum samböndum 

1. Ofbeldi 

2. Ofbeldisfullar hótanir eða hugmyndir 

3. Stigmögnun 

4. Brot á dómsúrskurði 

5. Ofbeldisfull viðhorf 

 

II. Áhættuþættir geranda: 

Sálfélagsleg aðlögun 

6. Almenn afbrotahegðun 

7. Sambandserfiðleikar 

8. Atvinnuvandamál 

9. Vímuefnavandi 

10. Geðrænn vandi 
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III. Varnarleysisþættir þolanda 

11. Síbreytileg viðhorf eða hegðun 

12. Ofsahræðsla við geranda 

13. Ónægur stuðningur eða úrræði í boði 

14. Óörugg búseta 

15. Heilsufarsvandamál 

Annað sem komið skal á framfæri: 

 

4.2.2 Notkun 

B-SAFER áhættumatið er ætlað til notkunar af lögreglumönnum og öðrum sérfræðingum í 

réttarvörslukerfinu. Áhættumatið er ætlað fyrir einstaklinga 18 ára eða eldri sem hafa sögu um 

eða eru grunaðir um ofbeldi í nánum samböndum. Áhættumat er gert á ýmsum stigum mála, í 

lögreglurannsóknum, fyrir réttarhöld, áður en ákvörðun um dóm er tekin og áður en gerandi er 

látinn laus úr varðhaldi eða afplánun. Þó svo að áhættumatið sé talið gott er mikilvægt að muna 

að niðurstaða þess er ekki endanleg niðurstaða og getur breyst með tímanum í samræmi við 

aðstæður. Mælt er með því að áhættumatið sé endurtekið á hálfs árs fresti sérstaklega þegar um 

er að ræða mjög alvarleg mál (Thijssen og Ruiter, 2011). 

Fyrirlögn á B-SAFER samanstendur af fjórum skrefum. Í fyrsta skrefi safna matsaðilar gögnum 

og skrá grunnupplýsingar um hvert og eitt mál. Grunnupplýsingum einstaklinga er hægt að 

safna með viðtölum, upptökum, skrám eða geðmati frá sálfræðingi eða geðlækni (Thijssen og 

Ruiter, 2011). 

Næsta skref í notkun B-SAFER er að meta hvort áhættuþættir í hlutum I, II og III (Kafli 4.2.1) 

séu til staðar og eru þeir þá skráðir niður. Allir fimmtán þættirnir eru kóðaðir á einfaldan hátt 

eins og sjá má á töflu 2 hér fyrir neðan. Tilvist hvers þáttar er skráð á einfaldan þriggja-punkta 

kvarða sem lýsir vissu matsaðila um þann þátt hverju sinni (Thijssen og Ruiter, 2011). 

Tafla 2. Kóðun á tilvist áhættuþátta 

J Já, greinileg ummerki um áhættuþátt eru til staðar. 

? Óvíst, ummerki um áhættuþátt hugsanlega eða að hluta til til staðar. 

N Nei, engin ummerki um áhættuþátt eru til staðar. 

 

Í þriðja skrefinu leggja matsaðilar fram tillögur að aðgerðum til þess að koma í veg fyrir ofbeldi. 

Í fjórða og síðasta skrefinu skráir matsaðili mat sitt á áhættu í málinu í heild sinni. Þegar 

ákvarðað hefur verið hvaða þættir eru til staðar forgangsraða matsaðilar þeim þáttum sem skipta 

mestu máli fremst og miðast inngrip af því (Thijssen og Ruiter, 2011). 
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4.2.3 Að ákvarða inngrip 

Í leiðbeiningum B-SAFER eru sett upp fjögur inngrip sem matsaðilar geta valið úr og nýtt ef 

þörf krefur. Þessi fjögur inngrip eru: eftirfylgni, stýring, meðferð og áætlun til þess að tryggja 

öryggi brotaþola. Fyrsti flokkurinn, eftirfylgni snýst um að meta breytingar á áhættu yfir tíma. 

Eftir það er hægt að endurskoða og breyta inngripi eftir þörfum ef aðstæður hafa breyst (Kropp, 

P. R., Hart, S. D., & Belfrage, H., 2010). 

Stýring felur í sér frelsisskerðingu fyrir geranda. Markmið frelsisskerðingar er að torvelda 

geranda að beita ofbeldi. Hægt er að loka geranda inni með innlögn á viðeigandi stofnun en það 

er strangasta úrræði stýringar sem felur í sér frelsissviptingu. Svipting frelsis er inngrip sem 

hefur ýmsa ókosti í för með sér. Innlögn er kostnaðarsöm aðgerð en einnig getur hún ýtt undir 

andfélagslega hegðun geranda og gremju (Kropp, P. R., Hart, S. D., & Belfrage, H., 2010). 

Meðferðar- eða endurhæfingarúrræði er inngrip sem felur í sér aðstoð fyrir einstaklinga 

sem þurfa á því að halda. Markmið úrræðanna er að breyta viðhorfum þeirra sem beita ofbeldi, 

bæta félagslega hæfni og andlega líðan þeirra. Önnur meðferðarúrræði eru til dæmis lyfjagjöf 

og vímuefnameðferðir (Kropp, P. R., Hart, S. D., & Belfrage, H., 2010). 

Áætlun til þess að tryggja öryggi þolanda felur í sér að bæta öryggisúrræði þeirra. Ef 

ofbeldi heldur áfram þrátt fyrr öll inngrip meðferðaraðila, er markmið þessa inngrips að 

neikvæð áhrif ofbeldisins verði sem minnst. Öryggisúrræði í þessum skilningi geta verið 

ráðgjöf, sálfræðimeðferð, þjálfun í líkamlegri sjálfsvörn eða aðangur að tryggum aðila sem 

veitir þolanda stuðning (Kropp, P. R., Hart, S. D., & Belfrage, H., 2010). 

 

4.2.4 Ályktanir 

Lokaskref útfyllingar á  B-SAFER er að draga saman niðurstöðurnar í heild sinni til þess að 

auðvelda aðgerðir. Með því að draga þær saman er hægt að forgangsraða málum og taka fyrst 

á þeim sem búa yfir mestu hættunni. Forgangsröðun mála er kóðuð á þriggja punkta kvarða út 

frá því hversu mikla vinnu þarf að leggja í hvert og eitt mál. Sniðið fyrir forgangsröðunina er: 

,,Lítil áhætta” sem þýðir að ekki þarf að grípa til sérstaks inngrips eða eftirlits til þess að koma 

í veg fyrir frekara ofbeldi. ,,Nokkur áhætta” þýðir að grípa þurfi til sérhæfðra aðgerða sem fela 

í sér að minnsta kosti einhverja eftirfylgni. Síðasta kóðunin er ,,Mikil áhætta” sem þýðir að 

tiltekið mál er forgangsmál og það sé nauðsynlegt að þróa áætlun á áhættustýringu  fyrir 

viðkomandi einstakling (Kropp, P. R., Hart, S. D., & Belfrage, H., 2010). 
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4.2.5 Endurmat á áhættu 

Áhætta í málum sem varða ofbeldi í nánum samböndum er breytileg. Einstaklingshagir geta 

breyst með stuttum fyrirvara og upplýsingar mála breytast þá í kjölfarið. Eitt atvik um ofbeldi 

í nánu sambandi getur haft mikil áhrif á mat þátta í B-SAFER áhættumatinu og er því endurmat 

nauðsynlegt í kjölfar nýrra upplýsinga. Mælt er með endurmati á 6-12 mánaða fresti ef nýjar 

upplýsingar koma fram eða mikilvægar breytingar eiga sér stað í málinu. Almenna reglan er að 

því hærri sem forgangsröðunin er, því oftar ætti endurmat á áhættu að eiga sér stað (Kropp, P. 

R., Hart, S. D., & Belfrage, H., 2010). 

 

4.2.6 Takmarkanir 

Ýmsar takmarkanir eru til fyrirstöðu þegar áhættumatið B-SAFER er notað. Ekki er hægt að 

nota það til þess að sjá eða ákvarða hvort einstaklingur hafi beitt ofbeldi í nánum samböndum 

eða muni gera það í náinni framtíð. B-SAFER er ekki ætlað til að meta hættuna á því hvort 

einstaklingur beiti börn ofbeldi, vanræki þau eða beiti kynferðislegu ofbeldi sem á sér stað utan 

náins sambands (Kropp, P. R., Hart, S. D., & Belfrage, H., 2010). 

Áhættumatið stendur ekki fyrir stefnu eða opinberrar afstöðu ákveðinna samtaka, stofnana 

eða fagaðila heldur endurspeglar það aðeins álit og tilmæli höfunda þess. Faglegar leiðbeiningar 

eins og B-SAFER eru hvorki tæmandi né fastmótaðar heldur innihalda ákveðna þætti sem eru 

mikilvægir fyrir faglegt mat á áhættu. Faglegt áhættumat getur aðeins endurspeglað skoðanir í 

takmarkaðan tíma og stendur yfir að endurskoða B-SAFER eða koma með aðra útgáfu fyrir 

árið 2020 (Kropp, P. R., Hart, S. D., & Belfrage, H., 2010). 

 

4.2.7 Hæfni og þjálfun matsaðila 

Þeir sem nýta áhættumatið við störf sín bera ábyrgð á því að tryggja að matið sé í samræmi við 

lög, reglugerðir og stefnur viðkomandi lands. Þær lágmarkskröfur sem matsaðilar þurfa að 

uppfylla er sérfræðiþekking á einstaklingsmati, á sviði ofbeldis í nánum samböndum með 

formlegri þekkingu af námskeiðum, rannsóknum eða reynslu í starfi (Kropp, P. R., Hart, S. D., 

& Belfrage, H., 2010). 

Matsaðilar þurfa ekki að ljúka ákveðinni þjálfun heldur geta þeir stundað sjálfsnám, 

fjarþjálfun eða sótt námskeið. Ráðlagt er að matsaðilar fari yfir ákveðið kennsluefni fyrir 

þjálfun á notkun B-SAFER. Gert er ráð fyrir því að þjálfun til þess að verða hæfur matsaðili á 

notkun áhættumatsins B-SAFER taki um einn til tvo daga (Kropp, P. R., Hart, S. D., & Belfrage, 

H., 2010). 
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4.3 Notkun B-SAFER hjá lögregluembættum á Íslandi 

Þrátt fyrir að B-SAFER áhættumatið hafi verið innleitt af ríkislögreglustjóra árið 2014 virðist 

vera að ekki séu öll embættin í landinu að nota það til fulls. Tölvupóstur var sendur á öll 

lögregluembættin með spurningum sem snéru að áhættumatinu B-SAFER. Embættin eru níu 

talsins: Austurland, höfuðborgarsvæðið, Vestfirðir, Suðurnes, Suðurland, Vesturland, 

Vestmannaeyjar, Norðurland eystra og Norðurland vestra. Lögreglan á Norðurlandi vestra 

svaraði ekki póstinum þrátt fyrir að beiðni um svar hefði verið ítrekað.  

Öll embættin fengu sömu spurningarnar sem voru eftirfarandi: 

1. ,,Hvert er verklag lögreglunnar hjá embættinu þegar komið er í aðstæður þar sem ofbeldi í 

nánum samböndum hefur átt sér stað?” 

2. ,,Notið þið B-SAFER? ef já, sjáið þið árangur af því?” 

3. ,,Hvenær byrjuðu þið að nota áhættumatið?”  

4. ,,Á hvaða tímapunkti er B-SAFER notað og fyllt út?” 

 

4.3.1 Austurland 

Lögreglan á Austurlandi notar áhættumatið B-SAFER í málum sem varða ofbeldi í nánum 

samböndum og telur hún að það hafi borið árangur. Lögreglan byrjaði að nota áhættumatið í 

kjölfar innleiðingar hjá ríkislögreglustjóra og er það notað um leið og komið er á vettvang en 

sjálft eyðublaðið er fyllt út á lögreglustöðinni (Inger L. Jónsdóttir, munnleg heimild, 4. febrúar 

2019).  

 

4.3.2 Höfuðborgarsvæðið 

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu notar áhættumatið í vissum málum en það er í þróun hjá 

henni. Ástæðan fyrir því er sú að ekki hafa allir öðlast þá kunnáttu sem þarf til þess að nýta það 

í starfi, en til þess að geta notað áhættumatið rétt og orðið fullgildur matsaðili þarf að sitja 

námskeið. Einnig hefur höfuðborgarsvæðið unnið með áhættumat sem kallast HCR-20 og hafa 

tveir einstaklingar farið á námskeið um notkun á því (Marta Kristín Hreiðarsdóttir, munnleg 

heimild, 30. janúar 2019). HCR-20 eru faglegar leiðbeiningar til þess að meta og stjórna hættu 

í málum sem varða ofbeldi í nánum samböndum. Þetta áhættumat er mest notað innan 

geðheilbriðisþjónustu, réttarkerfisins og lögreglu fyrir einstaklinga 18 ára og eldri (HCR-20, 

e.d.). 

Lögreglan nýtir B-SAFER í einstaka málum sem hún telur vera alvarleg og nauðsynlegt að 

fylgja vel eftir. Áhættumatið er talið vera of tímafrekt til þess að nota það í öllum málum þar 
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sem um 700 mál koma inn á borð lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu ár hvert (Marta Kristín 

Hreiðarsdóttir, munnleg heimild, 30. janúar 2019). 

 

4.3.3 Vestfirðir 

Lögreglan á Vestfjörðum fylgir verklagsreglum ríkislögreglustjóra um meðferð og skráningu 

ofbeldis í nánum samböndum að öllu leyti nema hvað varðar formlegt áhættumat. Lögreglan á 

gott samstarf við félagsþjónustu sveitarfélaga á svæðinu og barnavernd við vinnslu einstakra 

mála (Bryndís Ósk Jónsdóttir, munnleg heimild, 1. febrúar 2019). 

Formleg innleiðing á B-SAFER hefur því ekki verið gerð en nokkrir starfsmenn innan 

embættisins hafa setið námskeið um notkun þess og eru allir vel upplýstir um kosti og virkni 

matsins. Fá mál hafa komið upp í þessum málaflokki á Vestfjörðum og hefur því ekki verið 

talið nauðsynlegt að fylla áhættumatseyðublaðið út formlega. Lögreglan í embættinu notast við 

B-SAFER en henni hefur fundist auðveldara að meta áhættu hverju sinni með vinnufundum 

frekar en að fylla eyðublaðið út formlega (Bryndís Ósk Jónsdóttir, munnleg heimild, 1. febrúar 

2019). 

 

4.3.4 Suðurnes 

Lögreglan á Suðurnesjum fer eftir verklagsreglum ríkislögreglustjóra í málum sem varða 

ofbeldi í nánum samböndum. Embættið gerði hið nýja verklag í heimilisofbeldismálum árið 

2013 og hefur verið notast við það síðan. Í kjölfar nýrra reglna hóf lögreglan á Suðurnesjum 

notkun á áhættumati sem kallast MARAC (multi agency risk assessment conference) og hefur 

það gefist mjög vel. MARAC er í raun áhættustýringarfundir þar sem allir helstu aðilar mála 

sem snúa að ofbeldi í nánum samböndum hittast og fara yfir stöðu mála (Reducing the Risk of 

Domestic Abuse, e.d.). B-SAFER áhættumatið var gefið út ári síðar en þá var lögreglan á 

Suðurnesjum byrjuð að nota MARAC áhættumatið þegar tilmæli um notkun á B-SAFER voru 

gefin út af ríkislögreglustjóra (Alda Hrönn Jóhannsdóttir, munnleg heimild, 19. febrúar 2019).  

 

4.3.5 Suðurland 

Lögreglan á Suðurlandi fyllir út áhættumatið B-SAFER og þá sérstaklega ef málin halda áfram 

yfir á ákærusvið til ákvarðanatöku. Samkvæmt embættinu hefur borið árangur að fylla út 

áhættumatið og hefur það hjálpað til með ákvarðanatöku. Það ber þó að hafa í huga að fylla út 

eyðublaðið getur verið tímafrekt. Lögreglumenn þurfa því að velja hvað þeir ætla að fylla 

gaumgæfilega út og hverju er hægt að sleppa á vettvangi (Elís Kjartansson, munnleg heimild, 

13. febrúar 2019). 
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4.3.6 Vesturland 

Lögreglan á Vesturlandi vinnur eftir verklagsreglum ríkislögreglustjóra við úrvinnslu mála er 

varða ofbeldi í nánum samböndum. Þær reglur eru teknar upp úr svokölluðu Suðurnesjamódeli 

sem tekið var upp hjá embættinu á Vesturlandi á sama tíma og hjá lögreglunni á Suðurnesjum. 

Þegar tilkynning berst er farið í þau útköll af fullum þunga og hafa verið gefnar út leiðbeiningar 

til lögreglumanna hjá embættinu um vinnslu slíkra mála. Vegalengd og veðurfar getur valdið 

því að rannsóknarteymi frá höfuðborgarsvæðinu getur verið lengi á leiðinni og er því 

nauðsynlegt að allir hjá embættinu séu á sömu nótum í útköllum sem þessum (Jónas Hallgrímur 

Ottósson, munnleg heimild, 13. febrúar 2019). 

Með leiðbeiningum til lögreglumanna er gátlisti þar sem farið er í gegnum vettvangsvinnu 

skref fyrir skref. Þessi mál eru unnin í mikilli og náinni samvinnu við félagsþjónustu á hverjum 

stað fyrir sig. Samráðsfundir eru haldnir með reglulegu millibili með félagsþjónustu í öllum 

sveitarfélögunum. Farið er yfir verkþætti og hlutverk lögreglunnar annars vegar og 

félagsþjónustunnar hins vegar. Verkaskipting er því vel skýrð og afmörkuð í umdæminu (Jónas 

Hallgrímur Ottósson, munnleg heimild, 13. febrúar 2019). 

Notkun á B-SAFER hefur verið til staðar hjá embættinu frá því það var gefið út. 

Áhættumatið er þó ekki notað að fullu heldur er aðeins tekið mið af því á fyrstu stigum málsins. 

Reynsla þeirra er sú að matlistinn sem fylgir áhættumatinu sé ekki nægilega gott verkfæri til 

þess að meta hvort frekari aðgerða sé þörf. Eftirfylgni félagsþjónustu og lögreglu hefur reynst 

áhrifaríkasta leiðin til þess að tryggja öryggi og koma í veg fyrir endurtekið ofbeldi á svæðinu 

(Jónas Hallgrímur Ottósson, munnleg heimild, 13. febrúar 2019). 

 

4.3.7 Vestmannaeyjar 

Lögreglan í Vestmannaeyjum vinnur eftir verklagsreglum ríkislögreglustjóra um ofbeldi í 

nánum samböndum en einnig hefur hún sett upp sínar eigin verklagsreglur. Þessar reglur byggja 

á verklagsreglum ríkislögreglustjóra en lögreglan í Vestmannaeyjum hefur stytt þær og aðlagað 

að sínu embætti. Embættið hóf notkun á B-SAFER ári eftir að nýjar reglur um ofbeldi í nánum 

samböndum voru teknar í gildi, þá í kringum árið 2017. Ekki er enn komið í ljós hvort 

áhættumatið hafi borið árangur hjá þeim þar sem lítil reynsla er komin á það. Samt sem áður er 

eyðublaðið sem fylgir B-SAFER bæklingnum fylltur út á vettvangi eða þegar lögreglumenn 

hafa yfirgefið staðinn (Páley Borgþórsdóttir, munnleg heimild, 14. febrúar 2019). 
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4.3.8 Norðurland Eystra  

Lögreglan á Norðurlandi Eystra fylgir verklagsreglum ríkislögreglustjóra um meðferð og 

skráningu mála sem snúa að ofbeldi í nánum samböndum, en þær reglur voru uppfærðar 13. 

september árið 2018. Áhættumatið B-SAFER hefur hinsvegar ekki verið notað í embættinu 

heldur aðeins gátlisti ríkislögreglustjóra fyrir áhættumat fyrir vinnslu slíkra mála (Agnes Björk 

Blöndal, munnleg heimild, 27. febrúar 2019). 

5 Samstarf ráðuneyta, félagasamtaka, stofnana og sveitarfélaga  

Ráðist hefur verið í margvíslegar aðgerðir gegn ofbeldi í íslensku samfélagi síðustu ár og hafa 

ýmsar stofnanir, ráðuneyti, félagasamtök og sveitarfélög unnið í nánu samstarfi. Til að mynda 

hefur dómsmálaráðherra, mennta- og menningarmálaráðherra, heilbrigðisráðherra og félags- og 

jafnréttismálaráðherra skrifað undir sameiginlega yfirlýsingu um að vinna gegn ofbeldi. Einnig 

hefur verið unnið að aðgerðaráætlun um meðferð kynferðisbrota innan réttarvörslukerfisins sem 

tryggja á réttaröryggi, vandaða, skilvirka og réttláta málsmeðferð (stjórnarráðið, e.d.). 

Lögreglan á Suðurnesjum og félagsþjónusta sveitarfélaganna þar settu á laggirnar 

tilraunaverkefni til eins árs í febrúar árið 2013. Verkefnið fékk nafnið ,,Að halda glugganum 

opnum” og var markmið þess að þróa nýtt verklag í málum sem varða ofbeldi í nánum 

samböndum (stjórnarráðið, e.d.).  

Árið 2015 þróaði síðan lögreglan og sveitarfélög höfuðborgarsvæðisins samstarfsverkefnið 

,,Saman gegn ofbeldi” að fyrirmynd verkefnisins ,,Að halda glugganum opnum.” Markmið þess 

var að bæta verklag, samstarf og aðkomu lögreglu, félagsþjónustu og barnaverndar í þessum 

málum (Rannveig Sigurvinsdóttir, Erla Hlín Hjálmarsdóttir og Kristín I. Pálsdóttir og, 2015, 

16. október). Áhættumat var innleitt og umbætur á skráningum mála voru gerðar. Aðrir 

samstarfsaðilar að þessu verkefni eru til dæmis Kvennaathvarfið, heilsugæslan á 

höfuðborgarsvæðinu og Bjarkarhlíð, en hægt er að leita á alla þessa staði í þeim tilgangi að fá 

aðstoð í kjölfar ofbeldis í nánum samböndum (stjórnarráðið, e.d.).  

 

5.1 ,,Að halda glugganum opnum” 

Í kjölfar breyttra laga árið 2011 hóf lögreglan á Suðurnesjum að skoða verklag lögreglunnar í 

málum sem tengjast ofbeldi í nánum samböndum. Niðurstöður rannsóknar þeirra var að fá mál 

í þessum málaflokki voru rannsökuð til enda. Ef málaskrá lögreglu frá árinu 2010 er skoðuð má 

sjá að 17 af þeim 18 málum sem komu inn á borð lögreglu það ár voru felld niður. Fáir 

sakborningar voru dæmdir fyrir afbrot sín og brottvísun gerenda af heimili var úrræði sem 

sjaldan var nýtt af lögreglu. Að sama skapi voru fá úrræði í boði fyrir þolendur og gerendur og 
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samstarf lögreglu, félagsmálayfirvalda og barnaverndar var lítið sem ekkert (Reykjanesbær, 

2017, 12. september).  

Þegar farið var að skoða verklag lögreglunnar og annarra stofnana mátti sjá að samstarf 

þeirra á milli var gríðarlega ábótavant. Hafist var handa að setja á laggirnar samstarf milli 

þessara aðila og í kjölfarið hófst tilraunaverkefnið ,,Að halda glugganum opnum.” Aukinn 

stuðningur fyrir gerendum og þolendur í málum sem varða ofbeldi í nánum samböndum og 

eftirfylgni mála var gerð að grundvallaratriði í kjölfar verkefnisins.  Verkefnið á að gefa betra 

utanumhald við brotaþola og veita þeim tryggari og öruggari úrlausn. Nafnið vísar til þess að 

lögreglan og aðrir samstarfsaðilar verkefnisins geri eins mikið og hægt er í þessum málum á 

meðan glugginn er opinn (OECD, 2017). 

Lögreglan á Suðurnesjum taldi nauðsynlegt að breyta verklagi og að samfélagið í heild 

sinni  þyrfti að fara að taka ofbeldi í nánum samböndum sem alvarlegum hlut. Til þess að stuðla 

að því var verklagi breytt í þessum málum og fleiri úrræði voru nýtt. Lögreglan lagði til að 

rannsókn á brotavettvangi yrði nákvæmari, vitnisburður yrði skráður á vettvangi, læknir 

framkvæmi skoðun á brotaþola, félagsmálayfirvöldum yrði gert viðvart um málið, úrræði um 

brottvísun af heimili sem og nálgunarbann yrðu notuð í fleiri tilvikum. Að sama skapi yrði 

stuðningur og eftirfylgni við brotaþola aukinn og þeim útvegaður neyðarhnappur og að 

áhættumat yrði útfyllt í hverju máli (OECD, 2017). 

Áður fyrr voru aðeins tveir lögreglumenn sem fóru í hvert útkall í þessum málaflokki en 

með tilkomu verkefnisins fara núna sjö til átta einstaklingar. Teymið sem fer í hvert útkall eru 

fulltrúar frá lögreglunni, félagsmálayfirvöldum og barnavernd. Með þessu samstarfsverkefni 

var markmiðið að breyta hugarfari og viðhorfi samfélagsins um allt land til ofbeldis í nánum 

samböndum (OECD, 2017).  

Á tveggja vikna fresti hittast allir samstarfsaðilar til þess að ræða málin og fara yfir það 

sem betur má fara. Þegar rýnt er í tölfræðilega úrvinnslu lögreglunnar á Suðurnesjum má sjá að 

fjöldi inngripa í málum sem þessum fjölgaði til muna á árunum 2010-2015. Fleiri mál hafa 

einnig ratað inn fyrir dómstóla landsins. Eftir heilt ár af farsælu samstarfi þessara aðila á 

Suðurnesjum hófu önnur lögregluembætti að taka upp verkefnið. Í kjölfar samstarfsverkefnisins 

,,Að halda glugganum opnum” þróuðust nýjar verklagsreglur í málum sem fjalla um ofbeldi í 

nánum samböndum og voru þær gefnar út af ríkislögreglustjóra árið 2014 (OECD, 2017).  

Verkefnið hefur fengið mikla athygli út fyrir landsteinana en fjallað var sérstaklega um 

samstarfið um ofbeldi í nánum samböndum í skýrslu Efnahags- og framfarastofnunar Evrópu 

(OECD). Í skýrslunni eru kynnt framúrskarandi nýsköpunarverkefni alls staðar í Evrópu 

(lögreglan, 2017, 11. september). 
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5.2 Kvennaathvarfið 

Þann 6. desember árið 1982 opnaði kvennaathvarfið fyrir konur sem ekki gátu búið heima 

hjá sér vegna ofbeldis. Kvennaathvarfið hýsir konur og börn þeirra sem hafa verið beittar ýmis 

konar ofbeldi hvort sem gerandinn er tengdur þeim eða ekki (Kvennaathvarfið, e.d.b). Úrræði 

Kvennaathvarfsins er stendur þolendum í boði að kostnaðarlausu.  

Konum í athvarfinu býðst almenn aðstoð, stuðningur og upplýsingamiðlun frá ráðgjafa. 

Konur sem búa í Kvennaathvarfinu eru settar í samband við þá aðila sem geta veitt þeim aðstoð 

eins og lögreglu, félagsþjónustu, lögfræðinga og aðra fagaðila (Kvennaathvarfið, e.d.b).  

Kvennathvarfið hefur í gegnum tíðina framkvæmt fjölmargar rannsóknir á ofbeldi í nánum 

samböndum og líðan kvenna sem orðið hafa fyrir ofbeldi af hálfu maka síns eða fyrrverandi 

maka. Nýjasta rannsóknin í þessum efnum var gefin út í desember árið 2018 af Drífu 

Jónasdóttur. Alls tóku 362 konur þátt í rannsókninni en af þeim höfðu 202 konur reynslu af 

ofbeldi í nánum samböndum. Nánast allar konurnar eða um 98 prósent höfðu orðið fyrir andlegu 

ofbeldi í sambandi sínu, 62 prósent höfðu reynslu af líkamlegu ofbeldi og 60 prósent af 

kynferðislegu ofbeldi í nánu sambandi (Kvennaathvarfið, 2018. desember).  

 

5.3 Bjarkarhlíð - Tilraunaverkefni 

Bjarkarhlíð er þróunarverkefni til tveggja ára sem hófst 1. febrúar árið 2017. Lögreglan á 

höfuðborgarsvæðinu er einn stofnandi þess ásamt frjálsum félagasamtökum, ríki og 

sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu (Sigríður Björk Guðjónsdóttir, e.d). Bjarkarhlíð er 

móttökustöð fyrir þolendur ofbeldis í nánum samböndum og er samstarfsverkefni 

Reykjavíkurborgar, velferðarráðuneytis, innanríkisráðuneytis, lögreglunnar á 

höfuðborgarsvæðinu, Kvennaathvarfsins, Stígamóta, Drekaslóðar, heilsugæslunnar, 

Kvennaráðgjafar og Mannréttindaskrifstofu Íslands. Þjónustan er til að byrja með aðeins í boði 

í Reykjavík en stefnt er að aðkomu annarra sveitafélaga í náinni framtíð (Reykjavík, e.d.). 

Bjarkarhlíð býður upp á ráðgjöf og veitir einstaklingum sem beittir hafa verið ofbeldi í 

nánum samböndum aðstoð frá lögreglu, félagsráðgjöfum og lögfræðingum þeim að 

kostnaðarlausu. Einnig er boðið upp á fyrirlestra og námskeið um ólíkar birtingarmyndir 

ofbeldis og afleiðingar þess. Úrræði Bjarkarhlíðar er í boði fyrir fjölbreyttan hóp einstaklinga, 

18 ára og eldri sem hafa orðið fyrir ofbeldi í nánum samböndum. Úrræðin eru einnig fyrir þá 

einstaklinga sem hafa verið beittir kynferðislegu ofbeldi sem og börn þolenda (Reykjavík, e.d.). 
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Áhersla er lögð á samvinnu ólíkra stofnanna og samtaka sem vinna öll saman að starfinu á 

einum stað. Lögreglan vinnur með móttökustöð Bjarkarhlíðar og veitir aðstoð við að leggja 

fram kærur í ofbeldismálum og veitir upplýsingar um réttarvörslukerfið (Reykjavík, e.d.). 

Auk Bjarkarhlíðar og Kvennaathvarfsins er hægt að leita sér aðstoðar hjá ýmsum 

stofnunum. Þeir staðir sem bjóða þolendum ofbeldis í nánum samböndum aðstoð og ráðgjöf eru 

Stígamót, neyðarmóttaka fyrir þolendur kynferðisofbeldis, hjálparsími 1717, netspjall Rauða 

Kross Íslands, Kvennaráðgjöfin, Heimilisfriður, Drekaslóð, Þjónustumiðstöð 

Reykjavíkurborgar og Barnavernd Reykjavíkur (Kvennaathvarfið, e.d.c). 
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6 Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið farið yfir og skoðað verklag lögreglu er í málum sem varða ofbeldi 

í nánum samböndum. Það er ljóst að margt hefur breyst hér á Íslandi síðustu ár með tilkomu 

nýrra laga og verklagsreglna. Hin ýmsu samstarfsverkefni félagasamtaka og stofnana hafa 

einnig sett svip sinn á hvernig unnið er úr ofbeldi í nánum samböndum. Mikil umræða hefur átt 

sér stað í samfélaginu um þessi mál og fólk virðist líta meira á þau sem vandmál en það gerði 

árum áður. 

Farið var yfir hvernig verklag lögreglu er sett upp og hvernig áhættumatið B-SAFER notað, 

en það er sérstaklega hannað fyrir lögregluna til notkunar í málum sem varða ofbeldi í nánum 

samböndum. Tölvupóstur var sendur á öll lögregluembætti landsins og þau spurð út í notkun 

þeirra á  áhættumatinu. Í ljós kom að langflest lögregluembættin sem svöruðu notuðu ekki B-

SAFER í sínu umdæmi heldur byggja þau sína vinnu á verklagsreglum ríkislögreglustjóra sem 

gefnar voru út árið 2014. Að mati sumra var áhættumatið B-SAFER of langt og ýtarlegt til þess 

að framkvæma á vettvangi en aðrir nýttu sér annars konar áhættumat við störf sín. Ástæðan 

fyrir því af hverju embætti lögreglunnar nota ekki áhættumatið sem innleitt var samhliða nýjum 

verklagsreglum í málum sem varða ofbeldi í nánum samböndum vitum við ekki. Það gæti verið 

að það komi inn í verklag hvers og eins síðar meir eða B-SAFER verði gert auðveldara í notkun.  

Þegar tilraunaverkefni voru skoðuð kom í ljós að aukið samstarf milli lögreglu, 

félagsþjónustu og barnaverndar hefur reynst vel. Samstarfsverkefnið ,,Að halda glugganum 

opnum” sem sett var á laggirnar á Suðurnesjum árið 2013 hefur aukið stuðning við brotaþola, 

eftirfylgni og nákvæmni við vinnslu á þessum málum. Afraksturinn er sá að fleiri mál fara í 

gegnum réttarvörslukerfið en áður fyrr þegar rannsóknum var iðulega hætt eða mál felld niður.  

Kvennaathvarfið er það úrræði sem hefur verið hvað lengst til staðar sérstaklega fyrir konur 

sem hafa orðið fyrir barðinu á ofbeldi í nánum samböndum. Bjarkarhlíð er móttökustöð sem er 

tiltölulega ný af nálinni en hún er hugsuð fyrir þolendur ofbeldis af hálfu nákomins. Stöðin 

leggur áherslu á aukið samstarf hinna ýmsu stofnanna undir einu og sama þakinu. Þar sem lítil 

reynsla er komin af úrræðinu væri áhugavert að skoða eftir einhvern tíma hver reynslan af 

samstarfinu verður. Eins og staðan er í dag er móttökustöðin, Bjarkarhlíð einungis í boði fyrir 

íbúa höfuðborgarsvæðisins en ef vel tekst til er spurning hvort úrræðið ætti ekki að dreifa sér 

um landið og opna fleiri stöðvar á landsbyggðinni. 

Þó svo að mikil vinna hafi átt sér stað með nýjum verklagsreglum, lagasetningu, 

samstarfsverkefnum og aukinni samfélagslegri umræðu um ofbeldi í nánum samböndum er 

ennþá langt í land. Enn koma mörg mál inn á borð til lögreglu, þó svo tölfræðin sýni aukna tíðni 
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ofbeldis í nánum samböndum er líklegt að ofbeldi innan veggja heimilisins hafi ætíð verið til 

staðar. Fjölgun tilkynninga gæti verið vegna aukinnar umræðu og þekkingar í samfélaginu þar 

sem fólk er mögulega meðvitaðara um vandamálið. Umræðan er þörf og nauðsynlegt er að 

halda vinnunni áfram við að þróa ný úrræði og lausnir sem koma að gagni. Ofbeldi í nánum 

samböndum er smánarblettur í hverju samfélagi sem aldrei er réttlætanlegt. 
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