
 

< 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Þróun heimilisofbeldismála á Íslandi 
Heimilisofbeldi á tímum COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 

Elín Jóhannsdóttir og Rannveig Brynja Sverrisdóttir 
 

Félagsvísindadeild 
Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 
2021 





 

 

 
 
 
 
 

Þróun heimilisofbeldis á Íslandi 
Heimilisofbeldi á tímum COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elín Jóhannsdóttir og Rannveig Brynja Sverrisdóttir 
 

12 eininga lokaverkefni í lögreglu- og löggæslufræði 
 sem er hluti af 

Baccalaureus Artium-prófi í félagsvísindum 
 
 
 
 

Leiðsögukennari 
Ólafur Örn Bragason 

 
 
 

 
 

Félagsvísindadeild 
Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 
Akureyri, maí 2021 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titill: Þróun heimilisofbeldismála á Íslandi 
Stuttur titill: Heimilisofbeldi á tímum COVID-19  
12 eininga bakkalárprófsverkefni sem er hluti af Baccalaureus Artium-prófi í 
félagsvísindum. 
 
Höfundarréttur © 2021. Elín Jóhannsdóttir og Rannveig Brynja Sverrisdóttir 
Öll réttindi áskilin 
 
 
Félagsvísindadeild 
Hug- og félagsvísindasvið 
Háskólinn á Akureyri 
Sólborg, Norðurslóð 2 
600 Akureyri 
 
Sími: 460 8000 
 
 
Skráningarupplýsingar: 
Elín Jóhannsdóttir og Rannveig Brynja Sverrisdóttir, 2021, bakkalárprófsverkefni, 
Félagsvísindadeild, hug- og félagsvísindasvið, Háskólinn á Akureyri, 41 bls. 
 
 
Akureyri, maí, 2021 
 



 

 i 

Ágrip 

Í bakkalár ritgerð þessari í lögreglu- og löggæslufræði við Háskólann á Akureyri leitast 

höfundar við að varpa ljósi á þróun málaflokksins heimilisofbeldi á Íslandi á milli áranna 2014 

og 2020. Sérstök áhersla var lögð á að skoða hvaða áhrif heimsfaraldrar eins og COVID-19 

hafa á málaflokkinn. Þar sem erlendar rannsóknir hafa leitt í ljós aukningu á heimilisofbeldi á 

tímum COVID-19 könnuðu höfundar hvort reynslan hérlendis væri sú sama. Höfundar notuðu 

eigindlega aðferðarfræði, tóku hálfstöðluð viðtöl við níu lögreglumenn hérlendis með 

sérþekkingu á málaflokknum. Viðmælendur voru spurðir um upplifun þeirra af málaflokknum 

og breytingarnar sem hafa orðið á milli áranna 2015 og 2020. Rýnt var í aðdraganda að breyttu 

verklagi hérlendis í málaflokknum sem hófst með breyttum verklagsreglum í janúar 2015. 

Höfunda langaði einnig að draga fram hvort breytingar hafi orðið á heimilisofbeldismálum á 

tímum COVID-19; það er málafjölda, eiginleika þeirra og afgreiðslu. Almennt töldu 

viðmælendur ekki hafa orðið aukningu í málaflokknum heimilisofbeldi en vegna COVID-19 

hafi orðið afturför í eftirfylgni mála. Þegar rýnt var í tölfræðigögn mátti sjá stigvaxandi 

aukningu á skráningu mála hjá lögreglu í málaflokknum á milli áranna 2015 og 2020. 

Aukningin var að meðaltali 3,8% á ári á milli áranna 2015 og 2019 en á milli áranna 2019 og 

2020 var aukningin 13,2%, eða 9,4% hærri en búast mátti við.  

 

Lykilorð: Heimilisofbeldi, lögreglan, COVID-19 

 



 

 ii 

 
Abstract 

In this Bachelor thesis in Police Science from The University of Akureyri the authors wanted 

to see the development in the field of domestic violence in Iceland between the years 2014 and 

2020. Special emphasis was put on what effect, if any, a pandemic like COVID-19 has on the 

field. As foreign researches have shown an increase in domestic violence during COVID-19 

the authors studied if law enforcement in Iceland had the same experience. The authors used a 

quantitative research approaches while interviewing nine Icelandic police officers with special 

knowledge in the field. The interviewees were asked of their experience as well as the changes 

in the field between the years 2015 and 2020. The authors also viewed the eve of changes in 

procedures in the field in January 2015. Finally, the authors wanted to shed a light on how, and 

if, changes in the field domestic violence in time of COVID-19; number of cases, severity and 

proses. Generally the interviewees did not think there was an increase in the field domestic 

violence, but because of COVID-19 there has been regression in following up cases. The data 

from Police in Iceland, shows incremental increase of registered cases in the field between the 

years 2015 and 2020. The increase was 3.8% per year on average between the years 2015 and 

2019 but between the years 2019 and 2020 the increase was 13.2% or, 9.4% higher than 

average.  

 

Keywords: Domestic Violence, Police, COVID-19 
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Formáli 

 
Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni til bakkalár -prófs í lögreglu- og löggæslufræði í 

félagsvísindadeild við Háskólann á Akureyri. Leiðbeinandi var Ólafur Örn Bragason, 

réttarsálfræðingur og forstöðumaður Mennta- og starfsþróunarseturs lögreglunnar. Höfundar 

gerðu eigindlega rannsókn á þróun málaflokksins heimilisofbeldi á síðastliðnum árum. Þar sem 

umræða í þjóðfélaginu hefur bent til aukningu ofbeldis á tímum heimsfaraldurs COVID-19 þá 

höfðu höfundar sérstakan áhuga á því að sjá hvort gögnin styddu þá umræðu. Höfundum langaði 

til þess að skoða málaflokkinn út frá persónulegu mati lögreglumanna sem sinna þessum 

málaflokki ásamt því að skoða tölfræðigögn frá Ríkislögreglustjóra. Höfundar hafa samanlagt 

tæplega 30 ára starfsaldur hjá lögreglu og hafa í störfum sínum unnið að heimilisofbeldismálum, 

fundist málaflokkurinn vandmeðfarinn og oft á tíðum erfiður úrlausnar. Ástæður þess að 

höfundar völdu að rýna í málaflokkinn var áhugi þeirra á viðfangsefninu, löngun til þess að 

skoða málaflokkinn annars vegar heildrænt en hins vegar út frá samfélagslegum áhrifum 

COVID-19. 
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1 Inngangur 

Ofbeldi í nánum samböndum er þjóðfélagsmein sem skerðir lífsgæði þeirra sem fyrir því verða. 

Ábyrgð samfélagsins er mikil og hafa einstakir faghópar mikilvægu hlutverki að gegna í því að 

bera kennsl á ofbeldiseinkenni og bjóða fram aðstoð sína (Ingólfur V. Gíslason, 2008). 

Töluverð þróun hefur verið í málaflokknum undanfarin ár, miklar breytingar voru gerðar 

við afgreiðslu málaflokksins hjá lögreglu svo sem breytingar á verklagsreglum 

Ríkislögreglustjóra á árunum 2015 og 2018. Höfunda langaði að athuga hvort þær breytingar 

hefðu skilað sér við vinnslu mála hjá lögreglu. Vegna þeirrar röskunar sem heimsfaraldur 

kórónuveirunnar COVID-19 hefur falið í sér á áður óþekktum skala þá taka þeir sérstaklega til 

athugunar hvor áhrif COVID-19 sjáist í aukningu í málaflokknum heimilisofbeldi eða hvort 

engin sjáanleg breyting hafi átt sér stað. 

Heimilisofbeldi er talið enn betur falið í heimsfaröldrum eins og COVID-19 og talið er 

ljóst að tíðni heimilisofbeldis hafi aukist hratt þar sem aðalega konur og börn urðu fyrir 

óhóflegum áhrifum þessa meðal annars vegna innilokunar og samkomutakmarkana (Xue o.fl., 

2020). Í því samhengi langaði höfunda að kanna upplifun lögreglumanna sem starfa við 

málaflokkinn ásamt því að skoða tölfræðigögn frá embætti Ríkislögreglustjóra, til að kanna 

hvort raunin sé að heimilisofbeldi hafi aukist hér á landi. Erfitt er að bera saman gögn í þessum 

málaflokki þar sem þau eru ekki alltaf sambærileg milli vísindarannsókna. Rannsóknirnar geta 

verið mjög misjafnar að uppbyggingu og vera byggðar á mismunandi forsendum og 

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

Í ljósi ofangreindra þátta ákváðu höfundar að gera rannsókn til að leita svara við eftirfarandi 

spurningum: Hver hefur þróun heimilisofbeldismála verið síðastliðin ár og hvort breyting á 

lagaumhverfi heimilisofbeldismála hefur haft áhrif á skráningu og verklag lögreglu. Ásamt því 

að skoða þróun áranna 2014 og 2020 út frá gögnum lögreglu setjum við fram þá stefnutilgátu 

að heimilisofbeldismálum hafi fjölgað á tímum COVID-19. Einnig langaði okkur að kanna 

hlutfall erlendra ríkisborgara ásamt því hvort fram komi menningarmunur þegar 

heimilisofbeldismál eru annars vegar með því að skoða til dæmis tíðni og ástæðu ofbeldisins.  
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Ritgerðin samanstendur af sex köflum að inngangi meðtöldum. Í öðrum kafla er farið yfir 

fræðilegan bakgrunn heimilisofbeldis og breytingar á lagaumhverfi og verklagi lögreglu. Rýnt 

er í ýmsar rannsóknir á svið heimilisofbeldis og fjallað um þá þróun sem hefur verið hjá lögreglu 

undanfarin ár í heimilisofbeldismálaflokknum, meðal annars út frá Istanbúl-samningum 

(Evrópuráðið, 2011). og þeim lagabreytingum sem fylgdu í kjölfarið hérlendis. Innihald þriðja 

kafla ritgerðarinnar fjallar um heimilisofbeldi á tímum COVID-19, skoðuð eru samfélagsleg 

áhrif og þróun heimilisofbeldis á tímum heimsfaraldursins. Í fjórða kafla ritgerðarinnar er farið 

í aðferðafræði og val á þátttakendum. Fimmti kafli inniheldur niðurstöður eiginlegu 

rannsóknarinnar. Í sjötta kaflanum er farið yfir tölulegar upplýsingar um heimilisofbeldismál 

og í sjöunda kafla ritgerðarinnar eru umræður.  

 

1.1 Skilgreiningar 

Eftirfarandi eru skilgreiningar á nokkrum lykilhugtökum sem við styðjumst við í rannsókninni, 

sbr. Ofbeldi, kynbundið ofbeldi, heimilisofbeldi, ágreiningur og feðraveldi.  

Ofbeldi hefur meðal annars verið skilgreint á eftirfarandi hátt: „Ofbeldi er vísvitandi 

beiting líkamlegra yfirburða eða valds, með hótunum eða beinni valdbeitingu, gegn sjálfum sér, 

annarri manneskju eða gegn hópi eða samfélagi, sem annaðhvort leiðir til eða er líklegt að leiði 

til slysa, dauða, sálræns skaða, þroskaskerðingar eða annars missis“ (Þröstur Haraldsson og 

Brynjólfur Mogensen, 2002). 

Kynbundið ofbeldi er skilgreint eftirfarandi í lögum nr. 150/2020 um jafna stöðu og jafnan 

rétt kynjanna: „Ofbeldi á grundvelli kyns sem leiðir til eða gæti leitt til líkamlegs, kynferðislegs 

eða sálræns skaða eða þjáninga þess sem fyrir því verður, einnig hótun um slíkt, þvingun eða 

handahófskennda sviptingu frelsis, bæði í einkalífi og á opinberum vettvangi,“ en þessi 

skilgreining í lögunum er sótt í yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna. 

Heimilisofbeldi getur haft mismunandi skilgreiningar. Í Istanbúl-samningnum er 

heimilisofbeldi skilgreint sem „öll líkamleg, kynferðisleg, andleg eða fjárhagsleg brot sem eiga 

sér stað innan fjölskyldunnar eða heimiliseiningar eða á milli fyrrverandi og núverandi maka 

eða sambúðarmaka, hvort sem gerandi deilir, deilir ekki eða hefur deilt húsnæði með þolanda“ 

(Evrópuráðið, 2011). Ríkislögreglustjóri skilgreinir hugtakið heimilisofbeldi með eftirfarandi 

hætti: „Heimilisofbeldi er ofbeldi sem einstaklingur verður fyrir af hálfu einhvers sem er honum 

nákominn, tengdur eða skyldur. Ofbeldið getur verið líkamlegt, andlegt, kynferðislegt, 

fjárhagslegt eða jafnvel stafrænt. Þar sem gerandi og þolandi tengjast á þolandi oft erfiðara um 
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vik með að slíta tengslum við gerandann og áhrif ofbeldisins verða djúpstæðari. Heimilisofbeldi 

er ekki bundið við heimili geranda eða þolanda og getur átt sér stað hvar sem er“ (Lögreglan, 

e.d). 

Ágreiningur milli skyldra/ tengdra telst vera þegar ósamkomulag er milli aðila en 

hvorugur aðilinn hefur gerst brotlegur við Almenn hegningarlög nr 19/1940 og/eða 

Barnaverndarlög 80/2002, brotin eru nánar skilgreind í 3. gr. Verklagsreglna um heimilisofbeldi 

sem ríkislögreglustjóri gaf út 2018. Þau brot sem talin eru upp í þriðju greininni eru meðal 

annars líkamsmeiðingar af ýmsu tagi, kynferðisbrot, auðgunarbrot og ofbeldi gegn börnum. 

(Ríkislögreglustjórinn, 2018). 

Feðraveldi er einnig nefnt karlaveldi (e. patriarchy) og er skilgreint sem einhvers konar 

hefð eða samfélagslegt kerfi þar sem karlar fara með völd á kostnað kvenna þegar kemur að trú, 

pólitískum skoðunum, efnahag og ýmsum þáttum sem móta viðkomandi samfélag. Í 

samfélögum þar sem viðgengst feðraveldi hallar á jafnan rétt karla og kvenna og konur eru 

undirsettar körlum í samfélaginu (Carter, 2015). 

Menningarmunur birtist í ólíkum menningarlegum þáttum milli þjóða, þjóðarbrota eða 

einstaklinga. (Íslensk nútímamálsorðabók, e.d.). 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

 

2.1 Heimilisofbeldi 

Heimilisofbeldi er útbreitt og samfélagslegt vandamál sem nær yfir trúarleg, menningarleg, 

landfræðileg, og efnahagsleg mörk (Bugeja o.fl., 2015). Alþjóða heilbrigðismálastofnunin 

(WHO, 2005) telur að heimilisofbeldi sé vaxandi vandamál um heim allan. Rannsóknir á 

heimsvísu benda til þess að 10-69% kvenna hafi einhvern tímann á ævinni verið beittar 

heimilisofbeldi. Hlutfallið er misjafnt eftir löndum og virðist heimilisofbeldi að einhverju leyti 

vera menningartengt. Í rannsóknum kemur fram að um 20% kvenna sem lifa í ríkjum með 

áþekkri menningu og hérlendis verða fyrir ofbeldi í nánu sambandi en til dæmis verða 69% 

kvenna sem búa í sveitum Perú fyrir ofbeldi í nánum samböndum (Páll Biering, 2012).  

Mikilvægt er að hafa skilning á því hvaða sálrænu og félagslegu þættir hindra þolendur í 

að losna úr viðjum viðvarandi ofbeldis. Margar af þessum hindrunum eru tengdar félagsmótun, 

viðhorfum, viðmiðum og gildum (Lelaurain o.fl., 2019). Þegar skoðaðar eru kenningar um 

heimilisofbeldi (e. family violence theory) eru flestir sammála að ofbeldið tengist valdi og 

yfirráðum (Winstok, 2011). Þeir sem aðhyllast feminískar kenningar um orsakir 

heimilisofbeldis horfa til þess hvernig þættir eins og feðraveldið og menning hafa áhrif á ofbeldi 

gegn konum (Johnson, 1995). Þeir þættir sem hafa áhrif á hvernig brotaþolar bregðast við 

heimilisofbeldi eru meðal annars óviss réttarstaða, aðgengi að aðstoð ,fjárhagslegur 

stuðningur,innflytjendalög og tungumálaörðuleikar. En einnig er ástæða þess að sumir 

brotaþolar tilkynna og leita sér síður aðstoðar vegna heimilisofbeldis menningartengt, skömm 

og heiður er þessu tengt ásamt því að almennt sé litið svo á innan menningarinnar að 

heimilisofbeldi sé einkamál fjölskyldunnar og skuli útkljáð innan hennar (Tonsing, 2016). 

Fjöldi rannsókna hefur verið gerður þar sem reynt er að ná fram skilning á ofbeldi í nánum 

samböndum. Þar á meðal hefur rannsóknarefnið verið um orsakir þess að hluti kvenna á erfitt 

með að losa sig úr ofbeldissamböndum (Ingólfur V. Gíslason og Valgerður S. Kristjánsdóttir, 

2016). Þrátt fyrir umfang heimilisofbeldis og innleiðingu margvíslegra úrræða til þess að takast 

á við vandann, er fjöldi þolenda heimilisofbeldis sem ekki leitar sér aðstoðar. Margir þolendur 

hafa sagt frá því að þeir hafi ekki talað við neinn um ofbeldið, jafnvel ekki nánustu 

aðstandendur. Í þolendakönnun í Frakklandi kom fram að tveir þriðju þolenda sem búi við 

ofbeldi í nánu sambandi séu enn í sambúð með ofbeldismanni sínum. Í sömu rannsókn kom 

fram að aðeins 28% þolenda hafi farið til lögreglu og aðeins 16% þeirra hafi lagt fram kæru. 
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Þrátt fyrir þetta er trú margra að konur geti flúið úr ofbeldissamböndum ef þær raunverulega 

vildu (Lelaurain o.fl., 2019). 

Í íslenskri rannsókn kemur fram að það sé einföldun að konur geti með einföldum hætti 

ákveðið að stíga út úr ofbeldissambandi. Slíkt sambönd séu töluvert flókin ásamt því að engin 

trygging sé fyrir því að þar með ljúki ofbeldinu. Það sé þó þannig að langflestar konur sem eru 

í ofbeldissambandi reyni á ákveðnum tímapunkti að yfirgefa ofbeldismanninn (Ingólfur V. 

Gíslason og Valgerður S. Kristjánsdóttir, 2016). Ofbeldi ásamt illri meðferð kvenna og barna 

hefur oft neikvæð áhrif á vellíðan og heilsu þeirra ásamt því að hafa langvarandi og alvarlegar 

afleiðingar (WHO, 2005).  

Víðsvegar um Evrópu hefur verið lögð áhersla á inngrip í heimilisofbeldismálum sem 

meðal annars byggja á meðferðaraðferðum. Þetta felur í sér að árásaraðilar axli ábyrgð á 

ofbeldisfullri hegðun sinni og að þeim sé boðið upp á meðferðarúrræði til að breyta hinni 

neikvæðu hegðun (Lilley o.fl, 2018). 

 

2.2 Birtingarmyndir heimilisofbeldis 

Það má skipta ástæðum þess að konur yfirgefi ekki ofbeldismenn sína í tvo meginflokka, innri 

og ytri ástæður. Innri ástæður geta verið vegna þeirra áhrifa sem ofbeldið hefur á þolandann 

sem fari smá saman að sjá sig með augum ofbeldismannsins. Í því felst meðal annars að 

þolandinn fer að líta svo á að hann eigi ofbeldið skilið. Ytri ástæður geta snúið að efnislegum 

þáttum, svo sem að þolandinn lítur svo á að hann komist ekki af án árásaraðilans, vegna 

fjárhags, einangrunar og skort á baklandi. Í rannsóknum sem gerðar hafa verið kemur fram að 

ákvörðun þolanda um að yfirgefa árásaraðila í heimilisofbeldismálum sé ferli sem geti tekið 

einhvern tíma. Ekki sé óalgengt að þolandi heimilisofbeldis geri þrjár til fimm tilraunir áður en 

hann nái að endanlega að yfirgefa árásaraðilann (Ingófur V. Gíslason og Valgerður S. 

Kristjánsdóttir, 2016). Heimilisofbeldi er oft ekki bara af einum toga, heldur blandast 

birtingarmyndir heimilisofbeldis gjarnan saman. Ofbeldi hefur margar birtingarmyndir sem eru 

ekki alltaf sjáanlegar né áberandi fyrir aðra en þá sem fyrir því verða. Birtingarmyndir 

heimilisofbeldis geta verið bæði líkamlegt-, kynferðislegt- , andlegt-, félagslegt-, og 

fjárhagslegt ofbeldi (Dahlberg og Krug, 2006). Enn ein birtingarmyndin á síðustu árum er svo 

stafrænt heimilisofbeldi (Henry o.fl., 2020). 

Við líkamlegt ofbeldi (e. physical violence) sjást oft á tíðum áverkar á brotaþola en 

gerendur eiga það þó oft til að beita líkamlegu ofbeldi á þeim stöðum líkamans sem hægt er að 
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hylja. Líklegt er að flestir tengi líkamlegt ofbeldi við barsmíðar en líkamlega ofbeldið hefur 

margar birtingamyndir sem felast meðal annars í sér að brotaþoli er kýldur, sparkað er í hann, 

hann bitinn, brenndur, tekinn kverkataki og jafnvel myrtur. Þó svo að oft sé ofbeldinu beint á 

svæði líkamans sem yfirleitt eru huldir fatnaði eru þess þó einnig dæmi að gerandinn vilji að 

það sjáist á þolanda (Ingólfur V. Gíslason, 2008).  

Kynferðislegt ofbeldi (e. sexual violence) er þegar þolandi er þvingaður til að stunda 

einhverskonar kynmök, krafinn um kynlífsathafnir sem hann kýs ekki eða gerandinn notar vald 

sitt, líkamlegt eða andlegt, til að eiga kynmök (Garcia-Moreno o.fl, 2006). Kynlíf með maka 

var hér áður jafnvel talinn réttur karlmannsins en þetta hefur breyst og í dag er litið á þvingun 

á kynlífi í hjónabandi sem ofbeldi. Talið er að 10-14% kvenna upplifi nauðgun í hjónabandi 

(Martin o.fl., 2007). 

Andlegt ofbeldi (e. emotional abuse) getur oft á tíðum verið duldara en það líkamlega, það 

einkennist af niðurbroti og niðurlægingu í formi orðaskipta og/eða líkamstjáningar sem hefur 

það markmið að ná völdum yfir þolanda (Garcia-Moreno o.fl, 2006). Þær konur eru líklegri til 

að verða fyrir andlegu ofbeldi sem beittar eru líkamlegu ofbeldi. Andlegt ofbeldi fylgir ekki 

endilega líkamlegt ofbeldi en er þó líklegt að með langvarandi andlegu ofbeldi þróist það í að 

verða líkamlegt með tímanum. Það er mikilvægt að andlegt ofbeldi sé stöðvað en ekki látið 

afskiptalaust sem minniháttar málefni enda sé slíkt ofbeldi líklegt til að hafa í för með sér 

alvarlegar afleiðingar (Ingólfur V. Gíslason, 2008).  

Félagslegt ofbeldi (e. social abuse) fellst í að gerandi kemur í veg fyrir að þolandi geti haft 

samband við ættingja, vini og annað fólk. Einnig er birtingamyndin að gerandi kemur í veg fyrir 

að þolandi fari út fyrir heimilið ásamt því að koma í veg fyrir að þolandi ná að leita sér 

nauðsynlegrar þjónustu (Ingólfur V. Gíslason, 2008).  

Fjárhagslegt ofbeldi (e. financial abuse) felst í stjórnun eða efnahagslegri þvingun geranda 

í garð þolanda. Það getur meðal annars falið í sér að gerandi kemur í veg fyrir að þolandi sé á 

vinnumarkaðnum. Þolandi fær ekki að ráðstafa sínum eigin tekjum né hafa umsjón með 

fjárhagstöðu sinni. Fjárhagslegt ofbeldi getur einnig falist í því að annar aðili heimilishalds sé 

ekki upplýstur um fjárhagsstöðu heimilisins eða hafi um það að segja hvernig fjármunum er 

ráðstafað. Tilgangur ofbeldisins er að draga úr fjárhagslegu sjálfstæði þolandans (Adams o.fl., 

2008). 

Stafrænt heimilisofbeldi (e. digital abuse )getur falist í því að gerandi hefur rafrænt eftirlit 

með þolandanum, hringir viðstöðulaust eða sendir ítrekuð skilaboð með spurningum um hvað 

þolandi sé að gera og með hverjum hann sé. Ásamt því hefur gerandi eftirlit með því sem 
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brotaþoli segir og gerir á netinu, stýrir því hvernig þolandi er á samfélagsmiðlum og fer yfir öll 

þau samskipti sem þar eru. Gerandi áreitir og/eða sendir ógnandi skilaboð á rafrænan hátt ásamt 

niðurlægingu á netinu og notar aðra stjórnandi hegðun sem snýr að stafrænni tækni svo sem að 

hafa aðgangsorð að netreikningum þolanda (Henry o.fl., 2020).  

 

2.3 Tengsl árásaraðila og brotaþola í heimilisofbeldismálum 

Að alast upp við heimilisofbeldi eykur líkurnar á því að verða fyrir tilfinningalegum og 

líkamlegum skaða ásamt því að auka líkur á margvíslegu ójafnvægi tengdu félagslegri getu og 

atferli. Án viðeigandi aðstoðar geta erfiðar uppeldisaðstæður haft langvarandi og óafturkræfar 

afleiðingar fyrir börn. Fræðsla og íhlutun eru mikilvæg og með því er hægt að draga úr 

streituvöldum að einhverju leyti og auka lífsgæði fjölskyldna og barna sem eru í viðkvæmri 

stöðu vegna heimilisofbeldis (Campbell og Thompson, 2015). 

Samkvæmt 1.gr. í verklagsreglum Ríkislögreglustjóra sem gefnar voru út 13. september 

2018 þurfa árásaraðili og brotaþoli að vera nákomnir ef skrá á ofbeldi sem heimilisofbeldi. Í 

2.gr. verklagsreglnanna eru tengsl aðila útskýrð nánar: „Með geranda og þolanda er í reglum 

þessum átt við sakborning og brotaþola. Til skyldra og tengdra í þessu sambandi teljast m.a. 

núverandi eða fyrrverandi maki, hvort sem um er að ræða hjón, sambúðarfólk eða par (þ.e. 

ofbeldi í nánu sambandi), börn, systkini og foreldrar eða forráðamenn. Athugið að ofbeldið 

getur beinst að þriðja aðila í þeim tilgangi að hóta eða ógna þolanda, t.d. nýjum maka, vinum 

eða fjölskyldumeðlim“ (Ríkislögreglustjóri 2018). 

Síðastliðin ár hefur það verið skilgreint sem ofbeldi gegn börnum þegar reynsluheimur 

þeirra er að verða á milli í átökum milli forsjáraðila (Geir Gunnlaugsson og Jónína Einarsdóttir, 

2013). Þannig sé heimilisofbeldi ofbeldi gagnvart börnum sem upplifa það þrátt fyrir að 

ofbeldið sem slíkt beinist ekki gegn þeim með beinum hætti. Forráðamenn barna þurfa að vera 

meðvitaðir um að oft á tíðum viti börnin meira um heimilisofbeldið en þau láti uppi. Börn sjái 

og heyri en geti þróað með sér aðferðir til þess að umhverfið sem þau eru föst í sé viðráðanlegra. 

Það birtist meðal annars í því að börn sem alast upp við heimilisofbeldi tileinki sér oft það 

hlutverk að stíga á milli forráðamanna þegar ofbeldi á sér stað. Við það verður börnum hættara 

á að verða fyrir meiðslum, þrátt fyrir að ofbeldinu sé ekki beint gegn þeim (Ragna B. 

Guðbrandsdóttir og Steinunn Bergmann, 2014). Talið er að 13% til 50% barna sem upplifa 

heimilisofbeldi sýni einkenni áfallastreituröskunar. Um 50% þessara barna er talið búa við 

líkamlegar refsingar og 5% - 10% þeirra við beint líkamlegt ofbeldi (Margolin og Vickerman, 



 

 8 

2007). Rannsóknir á heimilisofbeldi hafa sýnt fram á að ofbeldi gegn börnum hefur neikvæð 

áhrif á velferð þeirra (Geir Gunnlaugsson og Jónína Einarsdóttir, 2013). 

Lög um samning Sameinuðu þjóðanna nr. 19/2013 voru sett til þess að styrkja 

mannréttindastöðu allra barna á Íslandi, án mismununar af nokkru tagi. kveðið var á um réttindi 

barna. Lagasetningin var í framhaldi af samningi Sameinuðu þjóðanna nr.18/1992 (Ragna B. 

Guðbrandsdóttir og Steinunn Bergmann, 2014). Innleiðing samningsins skuldbatt íslenska ríkið 

til að vernda börn gegn ofbeldi, en í því fólst að löggjöfin og stjórnsýslan væru efld til þess að 

takast á við það hlutverk (Geir Gunnlaugsson og Jónína Einarsdóttir, 2013). Samningur 

Sameinuðu þjóðanna fól meðal annars í sér alþjóðlega viðurkenningu á börnum, sérstöðu þeirra 

og þeirrar verndar sem þau þarfnast umfram vernd fullorðinna en jafnframt áherslu og 

viðurkenningu á börnum sem sjálfstæðum einstaklingum (Ragna B. Guðbrandsdóttir og 

Steinunn Bergmann, 2014). Með breytingalögum nr. 61/2012 var sett í 28. gr. Barnalaga nr. 

76/2003 gr. að með forsjá barns „hvíli sú skylda foreldra til að vernda barn sitt gegn andlegu 

og líkamlegu ofbeldi og annarri vanvirðandi háttsemi.“ Breytingu þessa má meðal annars rekja 

til þeirrar þjóðfélagsumræðu sem varð í kjölfars dóms Hæstaréttar nr. 506/2008 þar sem 

sakborningur var sýknaður af ofbeldi gagnvart stjúpsonum sínum vegna þess að lagaákvæðið 

sem fyrir var þótti ekki nægjanlega skýrt, meðal annars að því er varðaði vanvirðandi háttsemi 

gagnvart börnum (Geir Gunnlaugsson og Jónína Einarsdóttir, 2013). 
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3 Heimilisofbeldismál hérlendis 

Í íslenskri rannsókn sem gerð var á árunum 2007 og 2008, með 3.000 kvenna slembiúrtaki 

kváðust 42% þátttakenda á aldrinum 18-80 ára hafa orðið fyrir ofbeldi. Af þeim sögðust 22% 

hafa orðið fyrir heimilisofbeldi sem bendir til þess að 23 til 27 þúsund kvenna hérlendis hafi 

orðið fyrir heimilisofbeldi (Elísabet Karlsdóttir og Ásdís Aðalbjörg Arnalds, 2010). Um 67% 

kvennanna kváðust hafa orðið fyrir ofbeldi á heimili sínu. Fimm prósent kvennanna voru 

ófrískar þegar ofbeldið átti sér stað. Algengustu meiðslin voru yfirborðsskrámur og mar en 22% 

hlutu beinbrot, skurð- eða brunasár. Um alvarleika ofbeldis töldu 75% kvennanna meta 

ofbeldisatvikið sem mjög eða frekar alvarlegt (Elísabet Karlsdóttir og Ásdís Aðalbjörg Arnalds, 

2010). Sá fjöldi kvenna sem ætla má að hafi orðið fyrir heimilisofbeldi ef rannsókn Elísabetar 

og Ásdísar er yfirfærður á þýðið er mun meiri en höfundar gerðu sér grein fyrir.  

Í íslenskri rannsókn var tekin var saman á árunum 2005 til 2014 á Landspítala 

Háskólasjúkrahúsi (LSH) kemur fram að 1.454 konur leituðu á LSH vegna meiðsla sem þær 

hlutu vegna ofbeldis í nánu sambandi. Fram kom í rannsókninni að meðalaldur þeirra kvenna 

sem leituðu til LSH var 34 ár og að 92,6% kvennanna leitaði á bráðamóttökuna. Dregið er fram 

í rannsókninni að 92,4% kvennanna hafi komið með minniháttar áverka og að 64,3% áverkanna 

hafi verið staðsett á hálsi, andliti og höfði. Af þessum 64,3% hafi 9,8% kvennanna verið með 

áverka eftir kyrkingartak ofbeldismannsins. Í 33,1% tilvika var árásaraðilinn fyrrverandi maki 

en í 48,8% tilvika var um núverandi maka að ræða (Drífa Jónasdóttir o.fl., 2020). 

Í íslenskri rannsókn sem gerð varð 2009 og náði til 2.746 kvenna í þjóðarúrtaki kom fram 

að 17 - 18% kvennanna upplifðu andlegt ofbeldi, en tvö – þrjú prósent kvennanna líkamlegt og 

um eitt prósent kvenna höfðu orðið fyrir kynferðisofbeldi. Á bilinu 7 - 11% svöruðu því játandi 

að þær óttuðust stundum maka sinn (Erla Kolbrún Svavarsdóttir og Brynja Örlygsdóttir, 2009). 

Í rannsókn þeirra Elísabetar Karlsdóttur og Ásdísar A. Arnalds (2010) kom fram að 6,4% 

þeirra kvenna sem orðið höfðu fyrir heimilisofbeldi leituðu í Kvennaathvarfið. Til Stígamóta 

leituðu 3,9% kvennanna en lægra hlutfall leitaði til annara samtaka og stofnanna. Til lögreglu 

leitaði 13,1% kvennanna en í 3,9% tilvika bárust tilkynning til lögreglu eftir öðrum leiðum. 

Fram kom í rannsókninni að 17% kvennanna upplifðu að lögregla hefði ekki tekið frásögn 

þeirra alvarlega. 
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Í þolendakönnun ríkislögreglustjóra og lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu sem lögð var 

fyrir vorið 2020 voru viðmælendur spurðir hvort þeir hefðu orðið fyrir heimilisofbeldi árið 

2019. Fram kom að 20,9% þátttakanda töldu sig hafa orðið fyrir heimilisofbeldi árið 2019 en 

einungis 18,4% árið á undan. Einnig kom fram í svörum þátttakanda að um helmingur telji sig 

enn búa við heimilisofbeldi af hendi maka eða fyrrum maka eða um 51%. Aðeins 21% 

þátttakenda tilkynnti ofbeldið til lögreglu árið 2019 en það er svipað og fyrri ár. Samkvæmt 

þessari könnun eru því um 80% heimilisofbeldismála sem ekki eru tilkynnt til lögreglu 

(Ríkislögreglustjórinn, 2021). 

 

3.1 Breytingar á lagaumhverfi og verklagi lögreglu 

Umræða um málaflokkinn heimilisofbeldi hefur farið vaxandi hérlendis sem erlendis 

undanfarin ár. Í kjölfar umræðunnar sem oft á tíðum hefur verið hávær hafa stjórnvöld víða um 

heim reynt að bregðast við með ýmsu móti. Lengi vel var litið á heimilisofbeldi sem einkamál 

þeirra sem málið varðaði og því voru afskipti félagsþjónustu og/eða lögreglu ekki auðveld og 

úrræðin fá. 

Á mannréttindaráðstefnu Sameinuðu þjóðanna sem haldin var í Austurríki árið 1993 var 

stigið mjög mikilvægt skref í þegar staðfest var að ofbeldi gegn konum væri brot á 

mannréttindum. Ríkisstjórn Austurríkis ákvað í kjölfarið að stofna nefnd sem hafði það að 

markmiði að leggja fram frumvarp til að vernda þá sem verða fyrir heimilisofbeldi. Helsta 

breytingin og sú stærsta var að gerandinn var fjarlægður af heimilinu svo þeir sem fyrir 

ofbeldinu urðu gætu verið í friði á sínu heimili. Þessi undirbúningur tók þrjú ár en árið 1996 

var þetta frumvarp samþykkt og lögin tóku gildi í maímánuði árið 1997. Markmiðið með 

austurrísku leiðinni var að þolendur ofbeldis fá algjöra vernd, þeir eigi rétt á víðtækri aðstoð og 

fái að vera um kyrrt á heimili sínu (Logar, 2005). 

Á Íslandi var skipuð þriggja manna nefnd í ágústmánuði árið 1997 af þáverandi 

dómsmálaráðherra. Nefndin hafði það hlutverk að setja fram tillögur að úrbótum er vörðuðu 

meðferð og úrvinnslu heimilisofbeldismála hjá lögreglu. Á þessum tíma innihéldu íslensk 

refsilög engin ákvæði um heimilisofbeldi né sérstakt ákvæði um nálgunarbönn. Nefndin skilaði 

breytingartillögum sem fólu í sér að samræma og bæta skráningu heimilisofbeldismála hjá 

lögreglu. Auk þess var lagt til að Ríkislögreglustjóri gæfi út leiðbeinandi reglur á landsvísu um 

það hvernig skyldi haga rannsókn mála í málaflokknum. Einnig lagði nefndin áherslu á að 
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lögfestar yrðu reglur þar sem fram kæmi skilyrðislaus réttur brotaþola til að fá réttargæslumann 

auk þess að lögfestar yrðu reglur um nálgunarbönn (Dómsmálaráðuneytið, 1997). 

Fyrstu verklagsreglur Ríkislögreglustjóra um heimilisofbeldi voru gefnar út á árinu 2005 

og á árinu 2013 fór af stað tilraunaverkefnið „Að halda glugganum opnum“ sem felur í sér 

samstillt átak félagsþjónustu og lögreglu er kemur að heimilisofbeldismálum. Á árinu 2014 

gefur Ríkislögreglustjóri út aðra útgáfu af verklagsreglum um heimilisofbeldi þar sem 

grunnurinn í tilraunaverkefni lögreglunnar á Suðurnesjum verður að almennu verklagi á 

landsvísu. Núgildandi verklagsreglur vegna heimilisofbeldismála voru gefnar út af 

Ríkislögreglustjóra árið 2018. Í annarri útgáfu verklagsreglna Ríkislögreglustjóra sem tóku 

gildi frá og með 1. janúar 2015 var í reynd ekki nægjanlega samræmt verklag um afgreiðslu 

lögreglu í málaflokknum. Við endurskoðun fyrstu útgáfu var einkum horft til tilraunaverkefnis 

Lögreglustjórans á Suðurnesjum, „Að halda glugganum opnum“ ásamt laga nr. 85/2011 um 

nálgunarbann og brottvísun af heimili. Samhliða því að önnur útgáfa verklagsreglnanna var 

tekin í notkun var áhættumatslistinn B-SAFER (Brief Spousal Assult Form for the Evalutaion 

of Risk) tekinn í notkun. Áhættumatslistinn var unnin í alþjóðlegri samvinnu til að meta hættuna 

í heimilisofbeldi, alvarleika ofbeldisins sem verið var að vinna í ásamt hættuna á áframhaldandi 

ofbeldi. B-SAFER listinn var hannaður með það að markmiðið að hann nýttist lögreglu og fleiri 

stofnunum réttarkerfisins til þess að greina hugsanlega ofbeldishegðun (Svalin, 2018). 

Ríkislögreglustjóri gaf einnig út einfaldari gátlista sem unnin er upp úr B-SAFER; „Á vettvangi 

heimilisofbeldis gátlisti fyrir áhættumat á ofbeldi í nánu sambandi“. 

 

3.2 Samningur Evrópuráðs 

Samningur Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi á konum og heimilisofbeldi tók 

gildi þann 11. maí árið 2011. Íslensk stjórnvöld undirrituðu samninginn sama dag, ásamt 

stjórnvöldum tólf annarra ríkja, og samningurinn tók gildi þann 1. ágúst 2014. Samningurinn 

var fullgiltur hérlendis þann 26. apríl 2018, en alls hafa nú 34 Evrópuríki fullgilt samninginn. 

Markmiðum samningsins er lýst í sex liðum í fyrsta kafla hans og lúta þau öll að því að uppræta 

heimilisofbeldi og ofbeldi gegn konum, fyrirbyggja ofbeldi, sækja gerendur til saka og vernda 

þolendur. Í 11. gr. samningsins er sérstaklega kveðið á um reglulega söfnun aðgreindra 

tölfræðilegra gagna er varða heimilisofbeldi í víðum skilningi. Með þessu var gert ráð fyrir því 

í samningnum að upplýsingasöfnun um tíðni og eðli brota sé lykilatriði þegar kemur að því að 

sporna gegn heimilisofbeldi. Þannig megi öðlast betri skilning á því hvaða aðgerðir séu 

vænlegar til árangurs og hverjar síður. Óhætt er að segja að skýrslugerð og vinna lögreglunnar 
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sé mikilvægur þáttur í þessari upplýsingasöfnun. Mikilvægi lögreglunnar er því ekki einungis 

fólgið í því hvernig brugðist er við tilkynningum og brot rannsökuð, heldur einnig í því hvernig 

upplýsingum um þau er miðlað (Evrópuráðið, 2011). 

 

3.3 Breytingar á íslensku lagaumhverfi 

Eins og áður segir þá hafa höfundar hafa áralanga reynslu af löggæslustörfum og þekkja vel til 

þeirra vinnubragða sem tíðkuðust á árum áður en einnig þekkja þeir vel til þeirra breytinga sem 

orðið hafa á verkferlum lögreglu þegar fengist er við heimilisofbeldi nú á tímum. Grettistaki 

hefur verið lyft í þessum málaflokki og verður nú greint frá ástæðum þess að verklagið hefur 

tekið breytingum til hins betra. 

Lög nr. 85/2011 um nálgunarbann og brottvísun af heimili voru samþykkt árið 2011 og 

með því var brotið blað í úrvinnslu heimilisofbeldismála. Meginmarkmið laganna var að 

ofbeldismaðurinn var fjarlægður af heimilinu en ekki þolandi ofbeldisins. Brot gegn 

nálgunarbanni var gert refsivert samkvæmt lögum. Með lögunum voru lögreglu veittar 

lagaheimildir til þess að fjarlægja og/eða vísa ofbeldismanninum af heimilinu þrátt fyrir 

heimilisfesti. Auk þess varð heimilt með lagabreytingunni að beita nálgunarbanni í þeim 

tilvikum sem málavextir kröfðust þess. Þar með opnaðist sú leið fyrir brotaþola að hann gat 

dvalið á heimili sínu í stað þess að þurfa að hverfa þaðan og leita sér skjóls annars staðar. Með 

þessu var ofbeldismaðurinn fjarlægður af heimilinu að fyrirmynd austurríska úrræðisins sem 

heimfært hafði verið á aðstæður hérlendis við úrvinnslu heimilisofbeldismála. Fram að þessum 

tíma hafði það verið hlutverk lögreglu oft á tíðum verið að ná sáttum eða stilla til friðar 

tímabundið. 

Á árinu 2015 voru brot gegn nálgunarbanni gerð refsiverð óháð afstöðu brotaþola. Árið 

2016 eru þær breytingar gerðar að heimilisofbeldið er lögfest í Almennum hegningarlögum. 

Við breytinguna var lögum nr. 23/2016 bætt Almenn hegningarlög nr. 19/1940 gr. 218, b-lið. Í 

b-. lið greinar 218 er sérstaklega fjallað um heimilisofbeldi, en þar 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 (Almenn hegningarlög nr. 19/1940).  
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Árið 2021 voru lögfestar nýjungar í Almennum hegningarlögum, er varða brot sem geta falið í 

sér heimilisofbeldi. Þá var lögfest eltihrellaákvæði í gr. 232.a og einnig var lögfest ákvæði um 

kynferðislega friðhelgi gr. 199.a. 

 

3.4 Að halda glugganum opnum 

Tilraunaverkefni lögreglunnar á Suðurnesjum hófst þann 1. febrúar 2013 í samstarfi við 

félagsþjónusturnar á svæðinu. Samstarfið fólst í því að bæta rannsóknir heimilisofbeldismála 

með þverfaglegri nálgun og aðstoða þannig markvisst þolendur og gerendur. Einnig var lagt 

upp með að bæta úrvinnslu þessara mála, fækka ítrekunarbrotum og nýta betur þau úrræði er 

vörðuðu brottvísun af heimili og nálgunarbann. Með því að ná breiðu samstarfi við starfsmenn 

félagsþjónustunnar var unnið að því að bæta málsmeðferðina. Auk þess var tekin upp eftirfylgni 

við brotaþola í því skyni að styrkja einstaklingana til þess að vinna í sínum málum og finna 

leiðir til þess að losna frá heimilisofbeldinu. Þetta verkefni bara yfirskriftina „Að halda 

glugganum opnum“. Markmið verkefnisins var meðal annars að „tryggja öryggi borgaranna á 

heimilum, veita þolendum og gerendum heimilisofbeldis betri þjónustu, efla traust á stjórnvöld, 

bæta stöðu barna sem búa við ofbeldi á heimilum, bæta þjónustu við fatlaða sem orðið hafa 

fyrir heimilisofbeldi, bæta þjónustu við fólk af erlendum uppruna í málaflokknum, auka 

þekkingu á málaflokknum og hvetja til opinberrar umræðu“ (Lögreglustjórinn á Suðurnesjum, 

2014).  

Á þessu tíma var einnig verið að vinna að vægari úrræðum en nálgunarbanni og brottvísun 

af heimili. Hjá Lögreglunni á Suðurlandi er geranda boðið að undirrita yfirlýsingu þess efnis að 

hann fari sjálfviljugur af heimili sínu ásamt því að honum er ekki heimilt að vera í sambandi 

við þolanda. Til þess að þessi yfirlýsing sé notuð þurfa bæði gerandi og þolandi að vera 

samþykk því að þessi leið sé farin. Ef málsaðilar eru ekki samþykkir þessari leið eða gerandi 

stendur ekki við yfirlýsinguna, þá er farið með málið fyrir dómstóla og krafist brottvísunar 

og/eða nálgunarbanns, enda litið svo á að önnur úrræði hafi verið reynd. Þessi yfirlýsing er í 

daglegu tali kölluð Selfossleiðin (Elís Kjartansson, munnleg heimild, 30. apríl 2021). 
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4 Áhrif heimsfaraldurs COVID-19 á tíðni og 

eðli heimilisofbeldis 

SARS-CoV2 veiran sem veldur veirusjúkdómnum COVID-19 tók að smitast um allan heim 

seint á árinu 2019. Þann 4. maí 2021 höfðu 153.187.889 staðfest smit verið skrásett og skrásett 

dauðsföll vegna COVID-19 orðin 3.209.109 (World Health Organization [WHO], 2021). 

Farsóttir eiga eftir að fylgja mannkyninu áfram eins og hingað til, því er mikilvægt að skoða 

hver samfélagsleg áhrif COVID-19 eru. 

 

4.1 Samfélagsáhrif COVID-19 

Fyrsta andlátið vegna COVID-19 í Evrópu var tilkynnt 15. febrúar í Frakklandi og 21. febrúar 

höfðu níu lönd tilkynnt um tilvik: Belgía, Finnland, Frakkland, Þýskaland, Ítalía, Rússland, 

Spánn, Svíþjóð og Bretland. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin lýsti yfir heimsfaraldri vegna 

COVID-19 þann 11. mars 2020. Í kjölfarið settu mörg lönd á strangar ráðstafanir til að bregðast 

við útbreiðslu sjúkdómsins. Þessar ströngu ráðstafanir fólu meðal annars í sér ferðatakmarkanir, 

félagslegar fjarlægðir, útgöngubönn, sóttkví fólks og lokun viðskipta (Xue o.fl., 2020). 

Fyrsta COVID-19 smitið á Íslandi greindist 28. febrúar 2020 eftir að Íslendingur smitaðist 

af veirunni í skíðaferð á Norður Ítalíu. Þann 4. mars 2020 greindist fyrsta smitið þar sem 

einstaklingur smitaðist innanlands af veirunni og með því hófst fyrsta bylgja faraldursins 

hérlendis. Þann 6. mars 2020 lýstu Almannavarnardeild ríkislögreglustjóra og sóttvarnalæknir 

yfir hæsta almannavarnarstigi, neyðarstigi, vegna COVID-19. Þann 13. mars sama ár voru settar 

100 manna samkomutakmarkanir og í framhaldinu var rekstur leik- og grunnskóla takmarkaður 

en þeim haldið opnum á meðan framhalds- og háskólum var lokað. Þremur dögum síðar var 

tilkynnt um 20 manna samkomutakmarkanir. Þann 25. maí var tilkynnt um tilslakanir á 

takmörkunum vegna skólahalds og samkomna ásamt því að fjöldatakmarkanir voru rýmkaðar í 

200 manns. Veitingastaðir og krár máttu hafa opið til 23:00. Þann 31. október var aftur hert á 

sóttvarnarráðstöfunum og fóru samkomutakmarkanir þá niður í 10 manns ásamt því að allt 

íþróttastarf ásamt sviðslistum var bannað. Þann 10. desember urðu aftur tilslakanir á 

samkomutakmörkunum (Covid, e.d.).  

Félagsleg þátttaka er einstaklingnum nauðsynleg og góð félagsleg þátttaka eykur 

tengslamyndun, sjálfsstjórn og sjálfsmynd. Félagsleg einangrun og fjarlægðarmörk á milli 

einstaklinga voru meðal aðgerða sem notaðar hafa verið til að hefta útbreiðslu á COVID-19. 
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Þótt sóttkví og einangrun hafi áður verið notuð til að berjast gegn smitsjúkdómum á borð við 

ebólu og kóleru voru viðbrögð alheimssamfélagsins við COVID-19 og það einangrunarstig sem 

beitt hefur verið á jarðarbúa það mesta í sögunni. Þrátt fyrir að þessi viðbrögð séu árangursrík 

lausn til að hægja á útbreiðslu COVID-19 getur einangrun heima fyrir einnig haft neikvæð áhrif 

á andlega heilsu og margvíslega lífsstílshegðun (Ammar o.fl., 2020). Einangrun einstaklinga 

og takmörkun á samskiptum hans við fjölskyldu og félagsþjónustu getur haft neikvæðar 

félagslegar afleiðingar í för með sér. Birtingarmyndin er sú að þolendur heimilisofbeldis hafi 

síður getað náð að leitað sér hjálpar (Xue o.fl., 2020). 

Undanfarið ár hefur Velferðarvaktin (greiningar- og álitsgjafi, stofnuð af frumkvæði 

stjórnvalda) komið með ábendingar vegna COVID-19 og hvaða úrbætur þarf að gera fyrir 

heimilin hérlendis vegna aukningu atvinnuleysis og vegna ýmissa takmarkana sem settar eru á 

borgarana (Velferðarvaktin, e.d.). Til að efla þennan málaflokk voru framlög aukin og leitað 

var eftir hugmyndum að úrlausnum, þá var sérstök vitundarvakning á ofbeldi gagnvart börnum. 

Ein af þeim aðgerðum sem gripið var til var ný rafræn gátt, „Segðu frá“ sem er 

samvinnuverkefni á vegum Neyðarlínu 112,. dómsmálaráðherra og félagsmálaráðherra Gáttin 

var tekin í notkun 15. október árið 2020. Vefsíða var gerð með það í huga að aðstoð vegna 

ofbeldis yrði einfölduð og einstaklingar upplýstir um hvaða úrlausnir eru í boði (Neyðarlínan, 

e.d.). 

4.2 Þróun heimilisofbeldismála á tímum COVID-19 

Flest samfélög byggja á þeirri trú að heimili einstaklinga sé öruggt. Heimilið sé griðastaður 

fjölskyldunnar þar sem fjölskyldumeðlimir búi við umhyggju og öryggi. Þrátt fyrir að 

fjölskyldur séu í eðli sínu umhyggjusamar getur myndast spenna milli fjölskyldumeðlima. 

Heimilisofbeldi er oft dulið og enginn möguleiki á að vita hversu víðtækt það er í samfélaginu 

þar sem aðeins hluti þess kemur upp á yfirborðið (Barnett o.fl., 2011). Þótt félagsleg einangrun 

sé árangursrík hvað varðar smitvarnir getur hún einnig leitt til verulegra efnahagslegra, 

félagslegra og sálrænna afleiðinga og valdið streitu sem getur leitt til ofbeldis. Einangrun 

hjálpar til við að halda heimilisofbeldi földu og gera það minna sýnilegt öðrum (Usher o.fl., 

2020).  

Heimilisofbeldi er talið enn betur falið í heimsfaraldri COVID-19 og talið ljóst að tíðni 

heimilisofbeldis hafi aukist hratt þar sem aðallega konur og börn verði fyrir óhóflegum áhrifum 

þessa meðal annars vegna innilokunar (Xue o.fl., 2020). Þessi þróun er líkleg til þess að halda 

áfram um heim þar sem heimsfaraldrinum sé enn ólokið. Óttast er að þær tölur sem nú liggi 
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fyrir í málaflokknum séu toppurinn á ísjakanum þar sem margir þolendur finni sig enn fasta hjá 

gerandanum og geti ekki tilkynnt um heimilisofbeldið (Campbell, 2020). 

Þegar fram koma aðgerðir sem hvetja til félagslegrar fjarlægðar ásamt skóla- og 

viðskiptalokunum hefur það óhjákvæmilega mikil áhrif á líf fólks. Ein birtingarmynd þessarar 

einangrunar er að þolendur heimilisofbeldis finna sig fasta í viðum heimilisins með takmörkuð 

samskipti við vini, félaga og fjölskyldu sem stafar af því að ofbeldismennirnir eiga auðveldara 

með að einangra þolendur og betri tækifæri til þess að setja hömlur á og stýra notkun 

fjölskyldumeðlima varðandi samfélagsmiðla (Campbell, 2020). 

Félagsleg fjarlægð er líkleg til að leiða til félagslegrar einangrunar sem birtist í aukinni 

misnotkun á ofbeldisfullu heimili (Lee, 2020). Ein birtingarmynd heimilisofbeldis er að 

gerendur einangri þolendur til að geta betur stjórnað því sem fram fer á heimilinu, þessar 

einstöku samfélagsaðstæður sem nú eru uppi stuðla að því að erfiðara er fyrir þolendur 

heimilisofbeldis að gera öðrum viðvart um ástandið á heimilinu (Campbell, 2020). 

Rannsóknir hafa bent til þess að félagsleg einangrun og sóttkví auki hættu á þunglyndi, 

áfallastreitu og misnotkun á vímuefnum (Brooks o.fl., 2020). Félagsleg einangrun vegna 

COVID-19 getur aukið á persónubundna veikleika og takmarkað aðgengi að stuðningsneti. 

Þessi félagslega einangrun hefur einnig haft áhrif á þau meðferðarúrræði sem í boði eru t.d. í 

tengslum við sálræna aðstoð, vímuefnavanda og stuðningi við þolendur og gerendur (Usher 

o.fl., 2020).  

Ríki heims hafa tilkynnt verulega aukningu á ofbeldi gegn konum og börnum síðan hrint 

var í framkvæmt samfélagslegum viðbrögðum í formi einangrunar gegn COVID-19 (Ertan o.fl., 

2020). Yfirmaður Evrópuskrifstofu WHO (2020) segir að 60% aukning hafi orðið á þolendum 

heimilisofbeldis á tímum COVID-19 og sú birtingarmynd sjáist einnig í aukningu á börnum 

sem þolendum. Á heimsvísu ert talið að ár hvert séu 243 milljónir kvenna og stúlkna á aldrinum 

15-49 ára beittar kynferðislegu og/eða líkamlegu ofbeldi í nánu sambandi. Fjöldinn er líklegur 

til að aukast í heimsfaraldri COVID-19 þegar áhyggjur af fjárhag, heilsu og öryggi eykst. Frá 

því að COVID-19 braust út og í kjölfar samkomutakmarkana hefur ofbeldi gegn konum og 

stúlkum, sérstaklega heimilisofbeldi, aukist (Kumar, 2020). Nýleg gögn frá Ástralíu, 

Bandaríkjunum, Brasilíu og Kína benda til aukins heimilisofbeldis vegna einangrunar og 

sóttkvíar (Usher o.fl., 2020). 

Í Kína, sem var fyrsta landið til að beita fjöldasóttkví, jókst fjöldi tilkynntra 

heimilisofbeldismála þrefalt í febrúar árið 2020 miðað við sama mánuð árinu áður (Usher o.fl., 

2020). Ofbeldi og vanræksla barna jókst einnig (Lee, 2020). Innanríkisráðherra Frakklands 
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tilkynnti um 30% fjölgun tilfella í málaflokknum á landsvísu, en aukningin virtist vera meiri í 

stórum borgum til dæmis var hún 36% í París. Tilkynningar um heimilisofbeldi til neyðarlína 

jukust um 20% á Spáni, 30% á Kýpur, 40-50% í Brasilíu (Ertan o.fl., 2020). og 33% í Singapúr. 

Í Argentínu fjölgaði neyðarköllum vegna heimilisofbeldismála um 25% (Kumar, 2020). Á 

Bretlandi var fjölgun tilkynninga vegna heimilisofbeldis 25% en í Vancouver í Kanada, var 

fjölgunin á tímabili 300% miðað við sama tímabil á árinu 2019 (Kaukinen, 2020).  

Þegar sóttvarnarráðstafanir hófust í Bandaríkjunum tilkynntu einstök ríki aukningu á 

heimilisofbeldi á bilinu 21%-35% eftir ríkjum (Usher o.fl., 2020). Í mörgum löndum, þar á 

meðal Ástralíu hefur aukning verið eftir þjónustu vegna heimilisofbeldismála. Skýrslur sýni 

fram á aukna hættu á ofbeldi gegn börnum sem sækja ekki skóla sem er svipað mynstur og 

hefur birst áður í tengslum við faraldra. Þegar lokunaraðgerðir hófust í Ástralíu vegna COVID- 

19 þá tilkynnti lögregla um 40% fækkun afbrota í sumum landshlutum en á sama tíma um fimm 

prósent aukningu á útköllum tengdum heimilisofbeldi. Á sama tíma í Ástralíu tilkynni Google 

um 75% aukningu í netleitum tengdum stuðning við þolendur heimilisofbeldis (Usher o.fl., 

2020).  

Á sama tíma og tilkynningum um heimilisofbeldi fjölgar, fækkar tilkynningum vegna 

ofbeldis og/eða vanrækslu barna. Það er því miður talið að fækkun barnaverndarmála sé 

afleiðing þess að greiningartækifærum hafi fækkað frekar en að tilvikin séu raunverulega færri. 

Lokun skóla og annarra mikilvægra félagssamtaka sem vinna með börn, t.d. íþróttafélaga, 

takmarki snertifleti barna sem valdi því að ofbeldi og vanræksla þeirra verði vangreind. Í 

Bandaríkjunum koma 67% af tilkynningum um rökstuddan grun um ofbeldi og/eða vanrækslu 

frá þeim sem vinna með börn (Campell, 2020). Aukin einangrun barna veldur aukinni hættu á 

vanrækslu, líkamlegu, tilfinningalegu og kynferðislegu ofbeldi (Usher o.fl., 2020). 

Gögn varðandi heimilisofbeldi í faraldrinum sem nú geisar eru af skornum skammti og 

ekki liggur fyrir hver raunveruleg tíðni er. Það er mikilvægt að fara í að safna upplýsingum og 

gögnum ásamt því að veita leiðbeiningar um viðbrögð (Kumar, 2020). 

Í stöðuskýrslu sem Velferðarvaktin gaf út fyrir árin 2019 og 2020 kemur fram að 

meginþungi Velferðarvaktarinnar það árið voru ábendingar og áhyggjuefni gagnvart 

neikvæðum áhrifum COVID-19 og að það þurfi að grípa til aðgerða. Heimilisofbeldi og ofbeldi 

gagnvart börnum voru málaflokkar sem talið var að áríðandi væri að efla en í stöðuskýrslu 

Velferðarvaktarinnar komu fram áhyggjur sem beindust að auknu heimilisofbeldi og ofbeldi í 

garð barna (Velferðarvaktin, 2021). 
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4.3 Áhrif heimsfaraldur COVID-19 á tíðni og eðli heimilisofbeldis 

Höfundar rýndu tölfræðigögn frá Ríkislögreglustjóra með tilliti til fjölda skráðra 

heimilisofbeldisbrota samkvæmt málaskrá lögreglu ásamt fjölda beiðna um nálgunarbann 

og/eða brottvísun. Auk þess voru skoðuð tölfræðigögn sem tengjast brotum í 

heimilisofbeldismálum auk tengsla milli aðila. 

Mynd 1 Fjöldi brota er varða heimilisofbeldi, ágreining eða 218b. Skráð mál hjá lögreglu 

 

(Ríkislögreglustjóri, óbirt gögn, 25. febrúar 2021) 

Á mynd 1 má sjá að stigvaxandi aukning hefur verið á skráningu heimilisofbeldismála hjá 

lögreglunni frá árinu 2015 til ársins 2020. Töluverð fjölgun var í málaflokknum á milli áranna 

2019 og 2020 eða 116 mál en á sama tíma fækkar skráðum ágreiningsmálum hjá lögreglu um 

74 mál. Aukningin í málaflokknum var að meðaltali um 3,8% á ári á milli áranna 2015 og 2019. 

Fjölgun heimilisofbeldismála milli áranna 2019 og 2020 var um 13,2%, og af því má draga þá 

ályktun að aukning útkalla í málaflokknum á tímum COVID-19 er 9,4% umfram þá aukningu 

sem búast hefði mátt við miðað við aukningu í málaflokknum undanfarin ár. 
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Mynd 2 Fjöldi beina um nálgunarbann og/eða brottvísun. Skráð mál hjá lögreglu. 

 

(Ríkislögreglustjóri, óbirt gögn, 27. febrúar 2021) 

Á mynd 2 um fjölda beiðna um nálgunarbann og/eða brottvísun má glögglega sjá hversu mikið 

stökk var í beiðnum eftir að nýtt verklag var tekið upp í ársbyrjun 2015 en á milli áranna 2014 

og 2015 fjölgaði beiðnunum um 169%. Einnig sést á myndinni að ekki hefur orðið marktæk 

breyting í fjölda beiðna um nálgunarbann og/eða brottvísun til dómstóla á tímum COVID-19. 

 

Mynd 3 Líkamsmeiðingar, brot er varða fjárréttindi og kynferðisbrot, fjöldi brota sem tengjast 
heimilisofbeldismálum. Skráð mál hjá lögreglu. 

 

(Ríkislögreglustjóri, óbirt gögn, 03. mars 2021) 
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Í óbirtum gögnum úr málaskrá lögreglu frá Ríkislögreglustjóra kemur fram að fjöldi brota sem 

tengjast málaflokknum heimilisofbeldi stór jukust á milli áranna 2014 og 2015, það er áður og 

eftir að nýtt verklag í heimilisofbeldismálum var tekið upp. Mynd 3 sýnir skýrt aukningu á milli 

fyrrgreindra ára en þar eru brot sem tengjast heimilisofbeldismálum skipt í þrjá flokka; 

líkamsmeiðingar, brot er varða fjárréttindi og kynferðisbrot. Í flokknum líkamsmeiðingar eru 

teknir saman allir málaflokkar í almennum hegningarlögum nr. 19/1940 um manndráp og 

líkamsmeiðingar sem falla til heimilisofbeldis. 

Þegar skoðuð er tölfræði á tímum COVID-19 kemur í ljós að skráningum fjölgar í 

brotaflokknum líkamsmeiðingar í heimilisofbeldismálum. Skráðar líkamsárásir tengdar 

heimilisofbeldi voru að meðaltali 5,4% á ári á milli áranna 2015 og 2019 en á milli áranna 2019 

og 2020 er aukningin 24,2% sem er langt umfram þá aukningu sem búast hefði mátt við miðað 

við fyrri ár. 

Í ársskýrslu Kvennaathvarfsins fyrir árið 2019 segir að 12% kvenna sem leituðu í 

Kvennaathvarfið vegna heimilisofbeldis voru með áverka við komu. Rúmlega helmingur eða 

53% kvennanna sem leituðu í athvarfið sögðust hafa á einhverjum tíma í ofbeldissambandinu 

hlotið áverka, auk þess sögðust 54% þeirra hafa á einhverjum tímapunkti óttast um líf sitt. Um 

42% kvennanna sem leituðu í athvarfið sögðu lögregla hafa komið á vettvang 

heimilisofbeldisins. Fram kom í ársskýrslunni að 15% kvennanna höfðu kært ofbeldið til 

lögreglu og að 10% þeirra höfðu þegar fengið nálgunarbann og/eða neyðarhnapp. Árásaraðilar 

voru í 95% atvika karlmenn og voru 72% þeirra af íslenskum uppruna. Um 45% árásaraðila 

voru núverandi makar eða kærastar brotaþola en um 39% voru fyrrverandi makar eða kærastar 

(Drífa Jónasdóttir, 2020). 



 

 21 

Mynd 4 Tengsl milli aðila í heimilisofbeldismálum. Skráð mál hjá lögreglu. 

 

(Ríkislögreglustjóri, 03. mars 2021) 
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töluverð aukning umfram það sem búast mætti við í báðum tilkynningaflokkunum 

(Barnaverndarstofa, 2021). 

Í gögnum frá Hagstofu Íslands sést að hlutfall erlendra ríkisborgara árið 2020 er 13,5% 

(Hagstofa Íslands e.d.). Á árinu 2020 var hlutfall árásaraðila í heimilisofbeldismálum með 

erlent ríkisfang 20,3% og sama ár var hlutfall brotaþola með erlent ríkisfang 31,7% 

(Ríkislögreglustjóri, e.d.). Í ársskýrslu Kvennaathvarfsins fyrir árið 2019 voru 51% kvenna sem 

dvöldu í athvarfinu íslenskar en 49% voru af erlendum uppruna (Samtök um kvennaathvarf, 

2020). Af þeim konum sem leituðu aðstoðar hjá Kvennaathvarfinu árið 2020 voru 64% 

kvennanna íslenskar en 36% kvennanna erlendar. Hlutföllin snúast við þegar skoðaðar eru tölur 

yfir þær konur sem dvelja þurftu í Kvennaathvarfinu til lengri eða skemmri tíma, þá voru 34% 

kvennanna íslenskar en 64% kvennanna erlendar sem er fjölgun um 13% frá árinu áður. Af 

þeim konum af erlendum uppruna sem dvöldu í Kvennaathvarfinu voru 25% þeirra frá löndum 

innan EES en 39% frá löndum utan ESS. Af öllum þeim konum sem dvöldu í Kvennaathvarfinu 

fóru 15% þeirra aftur til ofbeldismannsins að dvöl lokinni á árinu 2019 en 18% á árinu 2020. 

Af þeim voru um 32% kvennanna frá löndum utan EES en einungis 8% íslensku kvennanna 

fóru aftur heim til ofbeldismannsins (Samtök um kvennaathvarf, 2021). WHO (2005) bendir á 

að skráning og rannsóknaraðferðir hafi áhrif á tölfræði heimilisofbeldismála. 
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5 Gögn og aðferðir 

Höfundar notuðust við eigindlega (e. qualitative) rannsóknaraðferð til þess að svara þeim 

rannsóknarspurningum sem þeir lögðu upp með. Tekin voru hálfstöðluð viðtöl við níu 

lögreglumenn úr rannsóknardeildum, með sérþekkingu á málaflokknum heimilisofbeldi. 

Viðmælendur komu úr öllum lögregluembættum landsins. Í framhaldinu rýndu höfundar í 

innlend tölfræðigögn og báru saman við þau gögn sem þeir söfnuðu frá viðmælendum. Á meðal 

gagna voru birt og óbirt tölfræðigögn frá Ríkislögreglustjóra ásamt tölfræðigögnum og 

skýrslum frá hinum ýmsu stofnunum og félagasamtökum. Í þessum kafla verður gerð grein fyrir 

framkvæmd rannsóknarinnar og þeirrar aðferðarfræði sem notuð var. Einnig verður útskýrt val 

á úrtaki.  

Með þessari aðferð vildu höfundar rannsaka hvaða árangur hafi fengist með breyttu 

verklagi við afgreiðslu á málaflokknum heimilisofbeldi ásamt því hvort mælanlegar breytingar 

hefðu orðið á fjölda mála í málaflokknum á tímum Heimsfaraldur COVID-19. 

Í eigindlegu rannsókninni notuðu höfundar markvisst úrtak (e. purposive sample) þar sem 

lagt var upp með að viðmælendur væru valdir vegna ákveðinnar sérþekkingar eða reynslu 

(Esterberg, 2002). Til þess að fá sem mestu breidd í úrtakið voru viðmælendur valdir úr öllum 

lögregluembættum landsins sem eru níu talsins. Höfundar völdu einnig að þeir viðmælendur 

sem tekin væru viðtöl við hefðu yfirsýn yfir málaflokkinn heimilisofbeldi í sínu embætti og 

ættu að búa yfir mikilli sérþekkingu og reynslu. Allir viðmælendurnir eru yfirmenn 

rannsóknardeildar þess embættis sem þeir starfa við og hafa þar að leiðandi yfirsýn og 

sérþekkingu á málaflokknum heimilisofbeldi. Með því að nota markvisst úrtak vildu höfundar 

draga fram sem réttustu mynd af afgreiðslu heimilisofbeldismála hjá lögregluembættum 

landsins og töldu höfundar yfirsýnina mesta hjá yfirmönnum rannsóknardeilda embættanna. 

Unnið var með aðleiðslu (e. inductive reasoning) en með þeirri aðferð er ekki verið að hafna 

eða sannreyna tilgátu heldur er gögnum safnað saman og þau túlkuð af rannsakanda (Esterberg, 

2002).  

Starfsaldur viðmælenda var hár, þeir höfðu allir starfað sem lögreglumenn í yfir 20 ár og 

allir eru þeir útskrifaðir frá Lögregluskóla ríkisins. Um helmingur viðmælenda voru með 

sveinspróf í iðngrein þegar þeir fóru í Lögregluskólann. Viðmælendur hafa viðhaldið þekkingu 
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og sinnt endurmenntun með því að sitja námskeið á vegum lögreglunnar sem kennd hafa verið 

bæði hérlendis og erlendis. Enginn þeirra hafði prófgráðu á háskólastigi en margir þeirra höfðu 

sótt sér dýpri þekkingu með setu á námskeiðum við hina ýmsu háskóla. 

Helsta leið til tjáskipta í nútíma samfélagi eru orðaskipti í rauntíma, hvort sem það eru 

samtöl í eigin persónu eða með hjálp tækninnar í gegnum símtöl með eða án myndstreymis. 

Þegar skoða á reynslu fólks með sameiginlega þekkingu henta viðtöl mjög vel. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir byggja á litlum úrtökum í því skyni að ná fram skilningi og innsýn í 

rannsóknaraðstæður. Í eigindlegum viðtölum leita rannsakendur eftir að fá dýpt í viðfangsefnið 

og ná fram mismunandi sjónarhornum frá viðmælendum til þess að fá sem bestar upplýsingar 

um viðfangsefnið (Helga Jónsdóttir, 2013). Frásagnir viðmælenda eru mismunandi þrátt fyrir 

að umfjöllunarefnið sé það sama og þannig fær rannsakari dýpri þekkingu á viðfangsefninu 

(Esterberg, 2002). Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru annars vegar óstöðluð viðtöl (e. 

unstructured, in-depth) eða hálfstöðluð viðtöl (e. semi-structured) (Esterberg, 2002). Við 

framkvæmd á eigindlegu rannsókninni í ritgerðinni voru notuð hálfstöðluð viðtöl (e. semi-

structured) og efnislegar (e. substantive) spurningar. Tekið var mið af rannsóknarspurningu 

ritgerðarinnar við gerð spurninga. Fyrstu fimm spurningarnar sneru að 

bakgrunnsbreytuviðmælanda, reynslu hans og menntun. Næstu þrjár spurningar voru valdar 

með það í huga að draga fram það verklag sem væri í vinnslu heimilisofbeldismála hjá 

viðkomandi embætti og þróun þess á undanförnum árum. Með næstu tveimur spurningum þar 

á eftir vildu höfundar draga fram hvaða breytingar hefðu orðið á málaflokknum heimilisofbeldi 

á tímum COVID-19. Í lokin voru settar fram tvær spurningar, önnur um menningarmun og hin 

um ítrekun í heimilisofbeldismálum.  

Viðtölin voru framkvæmd með þeim hætti að send var fyrirspurn á lögreglufulltrúa í 

rannsóknardeildum allra níu lögreglu embætta landsins þar sem óskað var eftir þátttöku 

viðkomandi. Þegar fyrir lá hverjir yrðu þátttakendur var sendur spurningalisti á viðkomandi 

ásamt upplýsingum um markmið rannsóknarinnar og það hvernig gögnin yrðu notuð. Þar kom 

einnig fram að viðtölin færu fram í gegnum fjarskiptaforritið TEAMS og yrðu hljóðrituð. 

Viðmælendum var kynnt að ekki yrði vitnað í einstaka viðmælendur né embætti við gerð 

rannsóknarinnar né í niðurstöðum hennar. Auk þess var fullum trúnaði heitið og þeim tilkynnt 

að hljóðupptökum yrði eytt eftir úrvinnslu. Viðtölin voru tekin á tímabilinu 23. mars 2021 til 

29. mars 2021 og tók hvert þeirra um 20 til 30 mínútur. Nákvæmur úrdráttur var gerður úr 

hverju viðtali en að því loknu voru svör viðmælenda skoðuð og borin saman með það að 

markmiði að taka saman niðurstöður. 
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6 Niðurstöður  

Hér að neðan leituðust höfundar við að einfalda aðgengi niðurstaðna rannsóknarinnar með því 

að setja í þemu megin inntak rannsóknarviðtalanna. Það sem höfundar drógu fyrst saman var 

þemað „breytt verklag lögreglu í afgreiðslu heimilisofbeldismála“ þar sem þeir báru saman 

verklagið eins og það var áður en breytingar urðu á verklagi með 2. útgáfu af verklagsreglum 

ríkislögreglustjóra varðandi heimilisofbeldi. Annað þemað sem höfundar tóku saman var 

„Núverandi afgreiðsla heimilisofbeldismála“ þar drógu höfundar saman hvernig embættin ynnu 

eftir verklagsreglum ríkislögreglustjóra vegna heimilisofbeldis. Þar lögðu höfundar áherslu á 

hvernig áhættumatslistar væru notaðir og hver eftirfylgnin væri í málaflokknum. Þriðja þemað 

sem höfundar tóku saman var „breyting á eðli og afgreiðslu heimilisofbeldis á tímum COVID-

19“, þar vildu höfundar draga fram lýsingu á upplifun viðmælenda á málaflokknum 

heimilisofbeldi á tímum COVID-19. Höfundur leituðu sérstaklega eftir því hvort breyting hefði 

orðið á tíðni og/eða eðli heimilisofbeldisins ásamt því hvort breyting hefði orðið á afgreiðslu í 

málaflokknum á tímum heimsfaraldurs. Fjórða og seinasta þemað sem höfundar tóku saman 

var „Menningarmunur í heimilisofbeldismálum„. Þar reyna höfundar að leitast eftir því hvort 

menningarmunur hafi áhrif á tíðni og eðli heimilisofbeldis. 

 

6.1 Breytt verklag lögreglu við afgreiðslu heimilisofbeldismála 

Í viðtölum við viðmælendur kom fram að afgreiðslu heimilisofbeldismála fyrir þær breytingar 

sem urðu í kjölfarið á tilraunaverkefninu „Að halda glugganum opnum“ ásamt nýjum 

verklagsreglum ríkislögreglustjóra frá 1. janúar 2015 hafi verið mjög ábótavant. Það hafi helst 

verið til komið vegna úrræðaleysis lögreglu ásamt því að menningin hafi verið sú að litið hafi 

verið á heimilisofbeldi sem einkamál viðkomandi heimilis. Fólk hafi ekkert endilega verið að 

tilkynna heimilisofbeldismálin þegar engin úrlausn var í boði, eða eins og einn viðmælandinn 

komst að orði: „til hvers var fólk að tilkynna ef ekkert var aðhafst“.  

Einhver embætti voru byrjuð að breyta verklagi áður en verklagsreglur Ríkislögreglustjóra 

tóku gildi árið 2015, til dæmis hafði lögreglustjóraembættið á Suðurnesjum þegar verið lagt af 

stað með verkefnið „Að halda glugganum opnum“ sem hafi byggt á hugmyndafræði frá 

Austurríki.  

Fyrir 2015 hafi löggjöfin ekki tekið með skýrum hætti á afgreiðslu heimilisofbeldismála, 

þolendur hafi þurft að kæra líkamsárás ef um slíkt var að ræða líkt og með önnur 

líkamsárásarmál. Ekki var hægt að vísa geranda af heimili og því miður var reyndin sú að 
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þolendur þurftu oftast að flýja heimili sitt til ættingja eða vina, eða leita sér skjóls í 

Kvennaathvarfi. Þegar breytingarnar voru að ganga í garð bentu tveir viðmælendur á að í 

embættum þeirra hafi þurft að gera samninga við marga fulltrúa Barnaverndar til að koma á 

vettvang og að mikill munur hafi verið á milli sveitarfélaga með samstarf. Fyrst í stað hafi þeir 

átt í nokkrum erfiðleikum með að ná fram góðri samvinnu en að lokum hafi það tekist. Það hafi 

helst í upphafi skort á að hægt væri að ná í félagsþjónustu allan sólarhringinn. Fram kom hjá 

viðmælendum okkar að nokkur embætti voru byrjuð á að koma sér upp verklagi vegna 

heimilisofbeldis en fyrir utan nýtt verklag þá varð að gera breytingar hjá barnaverndarfulltrúum 

en á mörgum stöðum var ekki sólarhringsvakt og tók það nokkurn tíma að fá starfsmenn 

Barnaverndar í samstarf og þá með bakvakt allan sólarhringinn. Nú í dag er mjög góð samvinna 

á milli lögregluembætta og barnaverndar í öllum embættum en gæta verður að ef ekki er 

sólarhringsvakt hjá lögreglu og ekki heldur sólarhringsvakt hjá félagsþjónustunni eða 

barnavernd og er á þeim stöðum meiri hætta á að þessi mál fái ekki rétta afgreiðslu eða að það 

sitji ekki allir við sama borð þegar kemur að þjónustu fyrir þessa íbúa. 

 

6.2 Núverandi verklag lögreglu við afgreiðslu heimilisofbeldismála 

Í viðtölunum svöruðu viðmælendur því að jákvæð þróun hafi orðið á afgreiðslu 

heimilisofbeldismála eftir að nýjar verklagsreglur tóku gildi árið 2015 í kjölfar 

tilraunaverkefnisins á Suðurnesjum. Verklagið hafi breyst töluvert. Um leið og heimilisofbeldi 

sé tilkynnt hefjist greining á viðkomandi atviki, það er hvort um heimilisofbeldi sé í raun að 

ræða eða hvort málið flokkist sem ágreiningsmál. Til þess að málið flokkist sem heimilisofbeldi 

þarf að hafa átt sér stað hegningarlagabrot. Mikil breyting hefur orðið á verklagi hjá öllum 

embættum landsins þó að einhver munur geti verið á verklagi milli embætta. Mismunurinn felst 

helst í landfræðilegri legu embættanna en hjá mörgum embættum er langt á milli staða, margir 

smáir þéttbýliskjarnar og oft á tíðum langt í lögreglu. Rannsóknarlögreglumaður á bakvakt eru 

nær undantekningarlaust með starfsstöð í stærsta þéttbýliskjarna embættisins og því oft langt á 

vettvang og því mikilvægt að vinna sé hafinn áður en þeir koma. Eitt embætti hefur unnið að 

því að efla vaktstjórnendur í embættinu til þess að vinna að þessum málum og með því reynt að 

tryggja að málið fari strax í réttan farveg. 

Viðmælendur greindu frá því að þegar greiningu væri lokið á vettvangi og málið skilgreint 

sem heimilisofbeldi þá væri kallað eftir frekari aðstoð. Ef börn eiga lögheimili hjá aðilum máls 

er undantekningarlaust, í öllum embættum, kallaður til barnaverndarfulltrúi og þeir upplýstir ef 
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börnin voru ekki viðstödd þegar atvikið átti sér stað. Einnig kom það fram hjá flestum 

embættum að þó engin börn eigi lögheimili hjá aðilum máls en þeir væru með börn í umgengni 

að barnavernd í því sveitarfélagi sem börnin búa sé upplýst um málið. Ef aðilar eru ekki með 

börn í umsjá er boðið upp á að kalla til félagsmálafulltrúa brotaþola til aðstoðar. Ef atvikið er 

skilgreint sem heimilisofbeldi er gerandi handtekinn og hann færður á lögreglustöð þar sem 

honum er tilnefndur verjandi og því næst er hann yfirheyrður. Brotaþoli fær tilnefndan 

réttargæslumann og hjá einu embætti var lögð sérstök áhersla á að fatlaðir fengju 

réttindagæslumann ásamt réttargæslumanni. Einn viðmælendanna tók fram mikilvægi þess að 

hlusta vel á börnin á vettvangi heimilisofbeldismála „Oft er gott að ræða við börnin á heimilinu 

því þau koma oft fram með skýrar myndir af ástandinu.“ Höfundar telja einn mesta vandann 

við málaflokkinn vera þann að í litlum samfélögum gætu lögreglumenn auðveldlega dottið í 

„smáborgaragírinn“, þ.e. þegar lögreglumenn búa í smáum samfélögum þá þekktu þeir oft til 

þeirra sem eiga í hlut og hætta gæti orðið á að afgreiða mál sem ágreining milli heimilisfólks 

þrátt fyrir að um heimilisofbeldi væri að ræða.  

 

Við föllum stundum í smáborgarann um að það þurfi bara að leysa þetta í friði 

og ró og svo kemur kannski í ljós að þetta sé hreint heimilisofbeldi og þá er svo 

erfitt að ræða við fólk, sem hefur fengið tækifæri til að draga úr alvarleikanum 

hjá sér. 

 

Eftir skýrslutöku er leitast við að koma geranda af heimili ef þurfa þykir og í alvarlegri málum 

getur verið að farið sé fram á brottvísun af heimili og/eða nálgunarbann. Öll embætti nema eitt 

notast einnig við vægara úrræði eða svokallaða ,,Selfossleið“ , þá undirritar gerandi yfirlýsingu 

um hann fari sjálfviljugur af heimili og komi ekki þangað á meðan samningurinn er í gildi.  

Sum mál eru þess eðlis að einnig þarf að nota neyðarhnappa sem eru tengdir við lögreglu 

ásamt svokallaðir krækju sem sett er á síma þolanda. Með krækjunni koma upplýsingar strax 

fram hjá Neyðarlínu þegar þolandi hringir í 112.  

Í viðtölunum kom fram að eftirfylgni var mismunandi eftir embættum allt frá því að vera 

til fyrirmyndar í það að vera nánast engin. Hjá tæplega helmingi embætta var hún góð og í 

tveimur embættum var hún til fyrirmyndar, en þar á undantekningarlaust að fara í heimsókn að 

nokkrum dögum liðnum og ræða við þolendur með eða án félagsmálafulltrúa. Tvö embættanna 

eru með samning við félagsmálayfirvöld um að sinna eftirfylgni með þessum málaflokki en 

viðkomandi lögregluembætti fylgdu framkvæmdinni eftir. Í einu embætti var lögð mjög mikil 

áhersla á eftirfylgni og í alvarlegri málum var jafnvel farið oftar en einu sinni. Var það gert með 
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því hugarfari að þolendur öðluðust meiri styrk og fyndu að þeir hefðu stuðning hjá lögreglu. 

Fram kom að ekki var einungis verið að ræða við þolendur heldur einnig gerendur og báðum 

aðilum bent á þann stuðning og þau úrræði sem í boði eru.  

Ekkert embættanna hafði nákvæmlega sama verklagið en öll embættin voru í grunninn að 

vinna eftir Verklagsreglum ríkislögreglustjóra. Sjö af níu lögregluembættum landsins notuðu 

Gátlista ríkislögreglustjóra og/eða áhættumatslistann B-SAFER. Í verklagsreglum kemur fram 

að þegar um ofbeldi í nánum samböndum er að ræða skuli gera áhættumat. Áhættumatið sé gert 

til að meta yfirvofandi hættu á alvarlegu ofbeldi og til þess að útbúa aðgerðaráætlun til að 

tryggja öryggi brotaþola í samræmi við matslistann. Viðmælendur greindu frá því að B-SAFER 

væri ekki alltaf notaður því hann byggi á samskiptum í nánum samböndum og heimilisofbeldi 

séu ekki alltaf þess eðlis en auk þess þyrfti þekkingu til að hann nýttist sem best. B-SAFER 

listinn væri góður til að hafa til hliðsjónar í alvarlegri heimilisofbeldismálunum en Gátlisti 

ríkislögreglustjóra væri meira notaður. Gátlistinn væri einfaldari og fljótlegri í útfyllingu. 

Viðmælendurnir voru allir sammála um mikilvægi ýtarlegra og vandaðrar skráninga.  

 

6.3 Breyting á afgreiðslu og tíðni heimilisofbeldismála á tímum 

COVID-19 

Þegar spurt var út í breytingu á afgreiðslu og tíðni í heimilisofbeldismálum á tímum COVID-

19 sögðu viðmælendurnir, að þrátt fyrir lokanir á lögreglustöðvum og að unnið hafi verið á 

neyðarstigi, hafi í nokkrum embættum verið lítið um samfélagslegt smit. Víða á landsbyggðinni 

hafi fólk ekki fundið mikið fyrir takmörkunum og lokunum. Á mörgum litlum stöðum varð eina 

breytingin lokun á sundlaug og íþróttaaðstöðu og því lítil breyting á daglegu lífi. 

Viðmælendurnir voru sammála um að þeir fyndu ekki sérstaklega fyrir aukningu á 

heimilisofbeldi á tímum COVID-19. Í sumum embættum fannst mönnum vera lítilsháttar 

fjölgun en í einu embætti hafði markvisst verið unnið að því að bæta skráningu og vinnslu við 

málaflokkinn og sú vinna hafi verið hafin áður en COID-19 skall á. Taldi viðmælandinn því 

ekki hægt að staðfesta að aukningin hafi orðið vegna COVID-19. Aukningin gæti verið rakin 

til breytinga á verklagi. Annar viðmælandi sagðist hafa það á tilfinningunni að aukning í 

málaflokknum hafi verið í ítrekunarmálum þar sem óregla og neysla spilaði stóran þátt og því 

ekki endilega hægt að tengja það COVID-19, hann segir einnig: „Málin eru ekkert öðruvísi út 

af COVID-19, meira af heimilisofbeldi hjá óreglufólki og vissulega getur það tengst því þau 

komist ekki út af heimlinu á skemmtistaðina, verði pirruð heima og það er kannski ekkert 

ólíklegt“. 
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Þrátt fyrir að viðmælendurnir hafi ekki talið að almenn aukning hefði orðið á 

málaflokknum í sínum embættum nefndu þó nokkrir að þeim fyndist fólk oft þreyttara og 

þráðurinn styttri. Fannst þeim það sérstaklega eiga við um þá sem væru með ung börn og höfðu 

mikið að gera. Það var tilfinning eins viðmælandans að þetta ætti einnig við um unglinga. Þrátt 

fyrir COVID-19 þá fékk þessi málaflokkur forgang og öllum útköllum var sinnt eins vel og 

hægt var. Þó voru annmarkar á því og sem dæmi má nefna að í einu embættinu var til dæmis 

ekki kallaður út rannsakandi á vettvang ef annað hvort var staðfest COVID-19 smit eða sterkur 

grunur um smit á vettvangi. Hjá öllum lögregluembættum landsins var meira og minna lokað 

fyrir utanaðkomandi aðila og þegar lögregla vann á neyðarstigi voru einnig mjög takmörkuð 

samskipti á milli lögreglumanna sem unnu jafnvel á sömu starfsstöð. Lögreglumenn þurftu að 

klæða sig í sóttvarnargalla þegar farið var á vettvang í heimilisofbeldismálum ef aðilar voru til 

dæmis í sóttkví eða grunur var um smit. Þessar aðstæður torvelduðu öll samskipti við aðila á 

vettvangi og oft var erfiðara að ná til fólks í erfiðum aðstæðum þar sem halda varð 

fjarlægðarmörk. Aðstæður og aðgerðir vegna COVID-19 komu þó ekki í veg fyrir að verklagi 

væri fylgt að sögn viðmælenda, gerendur voru handteknir og færðir á lögreglustöð. Þolendur 

fengu einnig alla þá aðstoð sem þeim bar eins og áður en í stað þess að ræða við vitni á 

lögreglustöð var það oft á tíðum gert símleiðis. Viðmælendur voru sammála því að taka 

framburð brotaþola símleiðis gæti haft áhrif á frásögn þeirra og lýsingar af heimilisofbeldinu, 

þeir bentu einnig á að við skýrslutöku símleiðis þá vanti alla líkamstjáningu „líkamstjáning 

getur stundum sagt meira en nokkur orð“.  

Í samtölum við viðmælendur kom fram að vegna COVID-19 hafi orðið afturför á eftirfylgni 

í málaflokknum. Flest embætti hefðu hætt að fara til þolenda og var þess í stað haft samband 

símleiðis sem gerðu það að verkum að samskiptin urðu ópersónulegri. Tilgangur 

eftirfylgdarinnar væri að kanna ástand og aðstæður brotaþola en eins og gefur að skilja þá er 

ekki hægt að fullkanna ástand og aðstæður ef samskiptin fara einungis fram símleiðis. 

 

6.4 Menningarmunur í heimilisofbeldismálum 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvort þeir upplifðu einhvern menningarmun í málaflokknum 

heimilisofbeldi svöruðu þeir því allir játandi en hann væri mismunandi eftir menningu aðilanna 

sem í hlut ættu. Þau samfélög sem voru nefnd eiga það sameiginlegt að vera þekkt sem 

feðraveldissamfélög þar sem hlutskipti kynjanna eru ójöfn. Einkennist menningin af því að 

karlmaðurinn á heimilinu væri húsbóndinn, hann réði hvernig hlutirnir væru og hvernig þeir 

væru gerðir. Ólík menning tengist einnig uppeldi barna, en viðmælendur nefndu að á heimilum 
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aðila af erlendum uppruna sem þeir höfðu afskipti af þá þótti ekkert athugavert við það að slá 

börn utan undir eða rassskella þau, gerendum þætti það vera eðlileg uppeldisaðferð. Áður fyrr 

var þessi uppeldisaðferð viðurkennd hérlendis en er ekki viðurkennd hegðun í samfélaginu í 

dag. Viðmælendur sögðu að þar sem heimilisofbeldi kom upp hjá aðilum þar sem annar er af 

erlendum uppruna þá voru konurnar brotaþolar og oft mjög undirsettar mönnum sínum bæði 

fjárhagslega og samfélagslega. Ef hjónin voru bæði af erlendum uppruna var oft á tíðum lítið 

bakland og því oft erfitt fyrir brotaþola að fá stuðning vina og ættingja. Ef karlinn var íslenskur 

að uppruna og konan erlend var einnig töluvert valdaójafnvægi þar sem konurnar hafi ekki sama 

bakland og mennirnir, þær væru oft mjög háðar þeim með húsnæði og ekki nægilegar sterkar 

andlega til að standa á eigin fótum. Hjá sumum félagsþjónustum hafa verið búnir til 

upplýsingabæklingar á mörgum tungumálum til þess að auka þjónustu við fólk sem er af 

erlendum uppruna og kynna fyrir þeim þau úrræði sem eru í boði. 

Í viðtölunum kom fram að útköll vegna heimilisofbeldismála voru stundum til ungra 

kvenna af erlendum uppruna. Þær voru þá að reyna að brjóta af sér hlekki þeirrar menningar 

sem þær ólust upp við og áttað sig á það mynstur sem þær bjuggu við heima væri að þeirra mati 

og að mat samfélagsins óásættanlegt. Réttur kvenna væri til jafns á við karla á Íslandi. Einnig 

ræddu viðmælendur um ungar stúlkur sem hættu að þóknast feðrum sínum þegar þær áttuðu sig 

á því að þær kröfur sem settar voru á þær heima fyrir þóttu vera of miklar. Einn viðmælandi 

vissi til þess að tilkynnt hafði verið til lögreglu um heimilisofbeldi en lítið hafði verið hægt að 

komast áfram með málið þar sem hvorki gerandi né brotaþoli hefði viljað ræða atburðinn. Það 

barst til eyrna viðmælanda að þessi mál hefðu verið tekin föstum tökum í þeirra trúarsöfnuði 

þar sem „öldungar“ safnaðarins ræddu við eiginmanninn þar sem hann lofaði upp á trúarrit 

þeirra að gera þetta ekki aftur. Í þessu máli hafi trúarlegur menningarmunur verið mikill og 

þrátt fyrir að ekki hafi verið óskað eftir afskiptum lögreglunnar né félagsmálayfirvalda þá hafi 

samfélag aðilanna tekið á málinu. Viðmælendur ræddu einnig að taka verði tillit til 

menningarmunar þegar til dæmis eru teknar skýrslur af konum sem aðhyllast trúarbrögð frá 

öðrum menningarheimum, þá skiptir það gríðarlegu máli hvort rannsakandi er karl eða kona.  
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7 Umræður 

Í þessari rannsókn skoðuðu höfundar þróun á málaflokknum heimilisofbeldi á Íslandi eftir 

breyttu verklagi ríkislögreglustjóra árið 2015 og hvort heimilisofbeldi hafa breyst á tímum 

COVID-19. Höfundar völdu viðmælendur sem hafa sérþekkingu og yfirsýn á málaflokknum í 

öllum lögreglu embættum landsins. Með því að leggja fyrir viðmælendur spurningalista og taka 

við þá viðtöl var markmiðið að með því mætti bera saman verklag allra embætta landsins í 

málaflokknum. Höfundar báru einnig saman töluleg gögn frá ríkislögreglustjóra sem fengin eru 

úr málaskrá lögreglu. Höfundar töldu að gögnin gætu gefið enn betri sýn á hver þróunin hefur 

verið á verklagi heimilisofbeldismála á síðustu árum. Á meðan á rannsókn og vinnslu gagna 

stóð hafði heimsfaraldur COVID-19 herjað á mannkynið og kviknuðu því upp fleiri spurningar 

hjá höfundum. Höfundar ákváðu að kanna hvort einhverjar breytingar höfðu orðið á verklagi 

lögreglu á árinu 2020 í kjölfar COVID-19. Á árinu 2020 vann lögreglan á neyðarstigi auk þeirra 

samkomutakmarkanna og hafta sem stjórnvöld settu á íbúa með það að markmiði að ná niður 

útbreiðslu veirunnar. 

Miklar breytingar hafa orðið á afgreiðslu heimilisofbeldismála, verklag er orðið skýrara og 

úrvinnsla mála betri. Það er því mikilvægt að framtíðarsýn í heimilisofbeldismálum kalli á 

þróun og framfarir. Nauðsynlegt er að þeir sem fást við málaflokkinn hafi til þess menntun og 

þekkingu ásamt því að afgreiðsla heimilisofbeldismála sé þverfagleg og samhæfð (Campbell 

og Thompson, 2015). 

Í niðurstöðum viðtalanna kom fram að afgreiðsla heimilisofbeldismála fyrir breytingar 

á verklagi lögreglu sem hófst með verkefninu „Að halda glugganum opnum“ hafi verið verulega 

ábótavant. Lögreglan hafi verið úrræðalaus og litið var á heimilisofbeldi sem einkamál. 

Verulegar breytingar hafi orðið á vinnslu málanna í kjölfar lagabreytinga og nýrra 

verklagsreglna varðandi heimilisofbeldi og með því hafi verklag lögreglu batnað til muna þar 

sem nú sé unnið í málaflokknum á þverfaglegan hátt með félagsmálayfirvöldum. Fram kom í 

samtölum við viðmælendur að einhver landfræðilegur munur sé á verklaginu milli embætta. Til 

dæmis nota sjö af níu lögregluembættunum áhættumatslista og átta af níu embættum sinntu 

eftirfylgni í heimilisofbeldismálum en þó með misjöfnum hætti. Vegna COVID-19 hafi skýrslur 

verið teknar símleiðis og afturför orðið í eftirfylgni. 
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Í viðtölunum kom fram að á tímum COVID-19 höfðu viðmælendur ekki haft þá 

tilfinningu að sérstök aukning hafi orðið í málaflokknum. Tveir viðmælendur töldu að einhver 

aukning hafi orðið. Annar viðmælendanna sagði að á sama tíma hafi verið skerpt á verklagi og 

skráningu í embættinu sem hann starfar í og því væri ekki hægt að staðfesta að orsakasamhengi 

væri á aukningin á milli heimilisofbeldis og COVID-19. Höfundar telja að bætt skráning hjá 

einu embætti geti ekki skýrt fjölgun brota í tölulegum gögnum í málaflokknum frá 

Ríkislögreglustjóra. En í gögnunum kemur fram að milli áranna 2019 og 2020 hafi skráningum 

í málaflokknum heimilisofbeldi aukist um 116 mál. Á sama tíma fækkaði skráðum 

ágreiningsmálum hjá lögreglu um 74 mál. Erfitt er að leggja mat á hvort möguleg skýring sé sú 

að fleiri lögregluembætti hafi bætt skráningarferli innanhúss og þar að leiðandi fækki skráðum 

ágreiningsmálum hjá lögreglu en heimilisofbeldismálum fjölgi á móti. Að því sögðu er erfitt að 

draga ályktun um hvort aukið álag og streita innan fjölskyldna vegna COVID-19 stigmagni 

ágreining í það að verða heimilisofbeldi út frá þessum gögnum.  

Hinn viðmælandinn hafði það á tilfinningunni að aukningin á skráningu í málaflokknum 

í hans embætti mætti rekja til ítrekunarmála sem hann tengdi ekki endilega við COVID-19. 

Þegar tekið er tillit til þess að nándarmörk vegna COVID-19 urðu til þess að símaskýrslur voru 

teknar af brotaþolum og eftirfylgni varð ábótavant er spurning hvort orsakasamhengi sé á milli 

þessa og ítrekunarmála hjá lögreglu. Samskipti brotaþola og lögreglu urðu ópersónulegri og 

tilgangur eftirfylgninnar er að kanna ástand og aðstæður brotaþola ásamt inngripi ef þess þarf. 

Ein mögulega skýringin á ítrekunarmálum gæti verið skortur á eftirfylgni og úrvinnslu 

heimilisofbeldismála í kjölfarið. Skráning heimilisofbeldismála hjá lögreglu er þannig að hvert 

einstakt tilvik er skráð þrátt fyrir að vera ítrekað á sama heimilinu.  

Höfundum þótti áhugavert að skoða þróun í beiðnum til dómstóla vegna nálgunarbanns 

og/eða brottvísun af heimili. Stökk varð í beiðnum milli áranna 2014 og 2015 á sama tíma og 

önnur útgáfa verklagsreglna Ríkislögreglustjóra voru gefnar út, á árinu 2014 voru beiðnirnar 

39 en 105 árið eftir. Ekki sést marktækur munur í fjölda beiðna á tímum COVID-19 og á árunum 

á undan. Mikilvægt er að hafa í huga að tölfræði lögreglu sé túlkuð varlega þegar kemur að 

aukningu heimilisofbeldismála þar sem margar breytur geta haft áhrif á tölfræðina, til dæmis 

misræmi í skráningu gagnanna í upphafi og skortur á samræmi milli deilda og embætta. Ekki 

er farið fram með beiðni um nálgunarbann og/eða brottvísun af heimili nema í alvarlegri 

tilvikum heimilisofbeldismála. Má því leiða að því líkur að alvarlegum tilkynntum 

heimilisofbeldismálum hjá lögreglu hafi ekki fjölgað.  
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Fram kemur hjá Barnaverndarstofu að tilkynningum um ofbeldi gegn börnum hafi 

fjölgað um 23% á milli tímabilanna 1. mars 2019 til 29. febrúar 2020 annars vegar og 

tímabilsins 1. mars 2020 til 28. febrúar 2021 hins vegar. Á fyrra tímabilinu voru tilkynningar 

um ofbeldi gegn börnum 3.078 en á seinna tímabilinu voru þær 3.785. Hjá lögreglu eru skráð 

ofbeldisbrot foreldra í garð barna 53 árið 2019 en 56 árið 2020 og eru því ekki sambærileg 

breyting á þessum málaflokki hjá lögreglu og tilkynningum til barnaverndar um ofbeldisbrot 

gagnvart barni. Erlendis virðist þróunin hafa verið sú að það fækkaði tilkynningum um ofbeldi 

og/eða vanrækslu barna og var það talið vegna takmörkunar á snertiflötum barna á tímum 

COVID-19. Erlendis lá skóla- og íþróttastarf niðri svo mánuðum skipti meðan hérlendis voru 

takmarkanir á starfinu tímabundnar sem gæti skýrt að barnaverndartilkynningum fjölgaði 

hérlendis á tímum COVID-19. 

Í samtölum við viðmælendur kom fram að þeir upplifðu menningarmun í 

heimilisofbeldismálum. Þeirra upplifun var sú að þegar aðilar máls eiga rætur að rekja til 

samfélaga þar sem feðraveldismenning ræður ríkum væri birtingarmyndin ójöfn hlutskipti 

kynjanna og árekstrar foreldra og barna. Viðhorfið væri að heimilisofbeldi væri einkamál og 

það skuli útkljáð innan fjölskyldunnar (Tonsing, 2016). Börn þeirra, sem önnur kynslóð 

innflytjenda, gerðu stundum uppreisn gegn foreldrum sínum en fram kom að sum útköll snérust 

um ungar konur af erlendu bergi brotnar sem voru að brjóta ef sér hlekki þeirrar menningar sem 

þær ólust upp og bjuggu við.  

Í tölfræði Ríkislögreglustjóra fyrir árið 2020 kemur fram að hlutfall brotaþola með 

erlent ríkisfang, í heimilisofbeldismálum var 31,7%. Á árinu 2020 var hlutfall kvenna sem 

dvöldu í Kvennaathvarfinu með erlent ríkisfang 64%. Tölfræðin hér að ofan gæti verið 

vísbendingu um að konur með erlent ríkisfang séu útsettari fyrir því að verða fyrir 

heimilisofbeldi en íslenskar konur, í það minnsta er oftar tilkynnt um brot gegn erlendum 

brotaþolum. Ein möguleg skýring á fjölda erlendra kvenna sem dvöldu í Kvennaathvarfinu er 

að erlendu konurnar hafi veikara bakland og hafi því ekki val um annað. Þetta er í samræmi við 

það sem höfundar hafa upplifað í sínu starfi þegar kemur að heimilisofbeldi, að konur með 

erlent ríkisfang þekki síður hver réttarstaða þeirra er og hafi veikara bakland. Konurnar viti 

síður hvaða möguleikar eru í boði fyrir þær og hvaða bjargir hægt er að leita eftir. Auk þess er 

það upplifun höfunda að menning viðkomandi kvenna geti haft áhrif á hvernig þær upplifa 

ofbeldið. Það er áhugavert í rannsókninni að upplifun viðmælenda á tíðni heimilisofbeldis á 

tímum COVID-19, að ekki hafi orðið áberandi fjölgun, er ekki stutt tölfræðigögnum 

Ríkislögreglustjóra né þeim erlendu fræðigreinum sem höfundar skoðuðu. Tölfræðigögnin og 
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fræðigreinarnar komu fram með að töluverð aukning væri í heimilisofbeldismálum á tímum 

COVID-19. 

Til að komast nær því hvort nándarmörk og síðri eftirfylgni sé mögulega skýringin á 

ítrekunarmálum og hvort ástæða fjölgunar á skráðum málum í málaflokknum heimilisofbeldi 

hjá lögreglu hafi verið vegna breytinga á verkferlum við skráningu mála eða vegna áhrifa af 

COVID-19 væri áhugavert að gera þolendarannsókn þar sem brotaþolum væri fylgt eftir og 

ferlið skoðað sérstaklega.  
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Viðauki 

Viðauki 1 

Spurningarlistinn sem sendur var til viðmælenda var svo hljóðandi; 

 

1. Hversu lengi hefur þú unnið sem lögreglumaður? 

2. Hversu lengi hefur þú unnið sem rannsóknarlögreglumaður? 

3. Hversu lengi hefur þú verið lögreglufulltrúi? 

4. Hvaða menntun og námskeið hefur þú sótt, innanlands sem og erlendis? 

5. Hvernig var afgreiðsla heimilisofbeldismála fyrir nýjar verklagsreglur 

ríkislögreglustjóra 01.01.2015 hjá þínu embætti? 

6. Hvernig hefur afgreiðsla heimilisofbeldismála verið eftir 

verklagsreglugerðarbreytinguna 2015? 

7. Hvaða verkferlar eru notaðir í heimilisofbeldismálum hjá þínu embætti? 

8. Er embættið að nota B-Safer spurningalistann eða aðra gátlista? 

9. Hefur afgreiðsla heimilisofbeldismála verið frábrugðin á tímum Covid19? 

10. Hefur heimilisofbeldið verið öðruvísi á tímum Covid19? 

11. Finnst þér vera menningargrunnur á heimilisofbeldismálum? 

12. Er um ítrekuð heimilisofbeldisbrot að ræða? 

 

 


