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Útdráttur 

Hryðjuverkaógn og aukinn öryggisviðbúnaður hefur orðið meira áberandi á síðastliðnum 

tveim áratugum á Vesturlöndum og hefur Ísland ekki verið undanskilið þeim breytingum. 

Árið 2017 mátu lögregluyfirvöld á Íslandi það sem svo að ekki væri hægt að útiloka hættu 

á hryðjuverkum vegna ástands innanlands eða í heimsmálum. Sumarið 2017 mátti sjá 

breytingar á fyrirkomulagi gæslu á stórviðburðum sem var með þeim hætti að 

lögreglumenn sáust vopnaðir skotvopnum á nokkrum hátíðum í Reykjavík.  

Viðfangsefni þessa verkefnis var að skoða hvaða áhrif þessi aukni 

öryggisviðbúnaður vegna hryðjuverkaógna hefur á nokkra einstaklinga með áherslu á 

upplifun þeirra á vopnuðum lögreglumönnum á Litahlaupinu í Reykjavík 2017.  Var 

rannsóknin eigindleg og tekin voru djúpviðtöl við fjóra einstaklinga sem allir höfðu farið á 

Litahlaupið í Reykjavík 2017 og upplifað þessa auknu öryggisgæslu.  

Farið verður yfir helstu skilgreiningar og kenningar um hryðjuverk og öryggi. 

Greint verður frá stefnu íslenskra stjórnvalda í málaflokki öryggis og rýnt í fyrri rannsóknir. 

Þá verða eigindlegar aðferðir útskýrðar og færð rök fyrir notkunn þeirra í 

rannsóknarverkefni mínu.   

Niðurstöður rannsóknarverkefnisins voru tvíþættar. Annars vegar skipti hugmynd 

viðmælenda um að Ísland væri öruggt ríki máli hvað varðar upplifun þeirra varðandi 

auknar öryggisráðstafanir vegna hryðjuverkaógna. Við það að sjá auknar 

öryggisráðstafanir vegna hryðjuverkaógna, svo sem vopnaða lögreglumenn á 

Litahlaupinu breyttist hugmyndin um öruggt Ísland. Ýmist minnkaði öryggistilfinning 

einstaklingana eða hún stóð í stað við það að sjá aukinn öryggisviðbúnað. Í öðru lagi höfðu 

viðmælendur þá ímynd af lögreglunni á Íslandi að hún væri mannleg og aðgengileg. Þegar 

lögreglan vopnaðist skotvopnum breyttist þessi ímynd, hún varð óaðgengilegri og hafði 

óþægilegri nærveru og var hlutverk hennar breytt.  
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Formáli  

Rannsókn þessi er lokaverkefni til BA gráðu í stjórnmálafræði við stjórnmálafræðideild 

Háskóla Íslands. Leiðbeinandi minn var Brynja Huld Óskarsdóttir og vil ég þakka henni fyrir 

alla þá hvatningu sem hún veitti mér. Útskriftamisseri mitt er vormisseri 2019 og er gildir 

verkefnið 12 ECTS.  
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1 Inngangur 

Á undanförnum tveimur áratugum hafa hryðjuverk aukist á Vesturlöndum og virðist ekkert lát 

vera á. Eftir hryðjuverkaárásirnar 11. september 2001 sem talin er vera ein afleiðingamesta 

hryðjuverkaárás allra tíma, lýsti forseti Bandaríkjanna, George Bush á hendur stríði gegn 

hryðjuverkum.  Aukin áhersla hefur verið hjá ríkjum og alþjóðastofnunum að tryggja öryggi frá 

hryðjuverkum og skipulagðri glæpastarfsemi. Reynt hefur verið eftir fremsta megni að 

fyrirbyggja hryðjuverkaárásir með stofnunum, regluverki og gæslu og eftirliti. Eitt af því sem 

almenningur hefur tekið eftir hvað varðar öryggisráðstafanir er hið sýnilega, hin sýnilega gæsla 

og eftirlit sem verður þegar öryggisviðbúnaður er aukinn. Aukin gæsla hefur verið á flugvöllum, 

vopnaleit á hinum ýmsu stöðum eins og á leikhúsum og söfnum. Einnig hefur verið algeng sjón 

í nokkrum Evrópulöndum eins og Frakklandi og Belgíu að sjá hermenn þungvopnaða ganga um 

götur borga þarlendis.  

Á Íslandi hafa enn ekki verið framin hryðjuverk en Íslendingar hafa fengið að kynnast 

þessari ógn og auknum öryggisráðstöfunum bæði á Íslandi og á ferðalögum sínum erlendis. Í 

júní árið 2017 mátti heyra í fjölmiðlum að lögreglan hafi verið vopnuð skotvopnum á 

Litahlaupinu í Reykjavík. Heyra mátti í fjölmiðlum ýmis sjónarmið um hvort rétt væri að 

lögreglumenn bæru skotvopn á fjölskylduhátíð en taldi lögreglan þetta fyrirkomulag 

nauðsynlegt til að vernda öryggi borgaranna. Sumir töldu að óþarfi hafi verið að lögregla væri 

vopnuð og að vera hennar gæti vakið óhug og óöryggi gesta á  hlaupinu.  

Þarna vaknar spurning mín um hvaða áhrif aukinn sýnilegur öryggisviðbúnaður hefur á 

fólk og hvernig það upplifir þessar auknu öryggisráðstafanir vegna hryðjuverkaógna. Hvaða 

áhrif hefur það að sjá vopnaða lögreglumenn og lokun gatna vegna hryðjuverkaógna á það 

hvernig fólk upplifir íslenskt samfélag? Finnst því öryggi þeirra bætt eða minnkar 

öryggistilfinning þeirra?  

Með rannsóknarverkefni þessu mun ég leitast við að fá betri innsýn í viðhorf og 

tilfinningar fólks gagnvart sýnilegri gæslu og öryggisviðbúnaði vegna hryðjuverkaógna. 

Markmið rannsóknarinnar var að fá betri skilning á hvernig áhrif það hefur á fólk þegar það 

upplifir aukið eftirlit á eigin skinni og hvort það auki eða minnki öryggistilfinningu þess. Verður 

sérstök áhersla lögð á  að skoða reynslu fólks á Litahlaupinu í Reykjavík og  17. júní 2017 og 

upplifun þess á því þegar vopnaðir lögreglumenn voru sýnilegir innan um almenning. Í 
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verkefninu verður eigindleg aðferð notuð og djúpviðtöl tekin við fjóra einstaklinga sem allir 

höfðu farið á Litahlaupið í Reykjavík 2017 og höfðu reynslu af aukinni öryggisgæslu vegna 

hryðjuverkaógna, voru viðtölin þemagreind. Þannig verður ljósi varpað á viðhorf einstaklinga 

gagnvart aukinni öryggisgæslu.  

Farið verður stuttlega yfir sögu og helstu skilgreiningar á hryðjuverkum og öryggi. Farið 

verður yfir fræðilega hluta og undirstöður fyrir rannsóknina lagðar með kenningum um efnið. 

Þá verður aðferðafræði útskýrð og gerð grein fyrir með því að útskýra framkvæmd rannsóknar 

og að lokum farið yfir niðurstöður hennar.  

 

 



8 

2 Hryðjuverk í fortíð og nútíð 

Hryðjuverk er hugtak sem ekki er svo auðvelt að skilgreina og þá sérstaklega vegna þess að 

merking hugtaksins hefur breyst talsvert í gegn um aldirnar og hafa hvorki alþjóðastofnanir né 

fræðin sammælst um eina skilgreiningu á hugtakinu.  

Hugtakið hryðjuverk varð fyrst útbreitt í frönsku byltingunni hafði hugtakið á þeim tíma 

yfir sér jákvæðan merkingarblæ. Kerfið „régime de la terreur“ sem var við lýði á árunum 1793-

94 í var tekið upp til að halda uppi röð og reglu á meðan uppþot átti sér stað í byltingunni 

1789. Á þeim tíma voru hryðjuverk tæki stjórnvalda í hinu nýstofnaða byltingarríki og notuð til 

að styrkja mátt ríkisins með því að draga úr kjarki þeirra sem voru ekki sammála 

byltingarmönnum og öllum þeim sem voru taldir „óvinir fólksins.“ Hryðjuverkin voru í formi 

handtaka og opinberra aftaka þeirra sem fundir voru sekir um landráð. Þannig átti að hræða 

aðra frá því að mótmæla byltingunni. Merking hugtaksins hryðjuverk hefur þó breyst mikið í 

gegn um aldirnar og hefur skilgreiningin raunar snúist alveg við. Flestar nútímaskilgreiningar á 

hryðjuverkum lýsa því sem ofbeldi eða glæpsamlegan verknaði í pólitískum tilgangi sem er 

framin af einstaklingum eða hópum.1  

Evrópusambandið og Evrópulögreglan skilgreina hryðjuverkastarfsemi sem „glæpsamlega 

verknaði sem miða að því að ógna samfélögum, þvinga ríki til að verða við kröfum gerenda 

og/eða grafa undan pólitískum, stjórnskipunarlegum, efnahagslegum og félagslegum 

grundvallarþáttum ríkis eða alþjóðastofnunar.“2   

2.1 Hryðjuverk, ótti og sálrænt ofbeldi 

Bruce Hoffman (2006) skilgreinir hryðjuverk sem ofbeldi eða hótun um ofbeldi til þess 

að ná pólitísku markmiði og/eða breyta hegðun fólks. Árásin er sérstaklega gerð til þess að 

vekja ótta almennings umfram þess sem verður beint fyrir árásinni.3  

David Fromkin segir að sérstaða hryðjuverka sé að þau ná markmiðum sínum ekki með 

árásunum heldur með viðbrögðunum við árásunum. Í annars konar herkænsku (e. strategy) er 

ofbeldisverkið byrjunin og afleiðingarnar endirinn en þegar um hryðjuverk er að ræða eru 

afleiðingar fyrsta skrefið. Á meðan árásir herja ríkja sem dæmi hafa það að markmiði að veita 

                                                      
1 Bruce Hoffman,  Inside Terrorism. (Columbia University Press, 2006), 3. 
2 Greiningardeild Ríkislögreglustjóra, Mat ríkislögreglustjóra á hættu af hryðjuverkum (Reykjavík: 
Greiningardeild Ríkislögreglustjóra: 2017), 6. 
3 Bruce Hoffman,  Inside Terrorism. (Columbia University Press, 2006), 40.  
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eins miklar líkamlegar afleiðingar af gjörðum sínum leita hryðjuverkamenn á mið sálfræðilegra 

þátta. Sálfræðilegi þátturinn er ekki aðal markmiðið heldur eru hryðjuverk ofbeldi sem notað 

er til að skapa ótta sem mun leiða stjórvöld til þess að gera það sem hryðjuverkamaðurinn vil. 

Markmiðið getur sem dæmi verið að egna til lögreglukúgunar sem hann telur að leiði til 

heillavænlegs landslags til byltingar og kollvörpun ríkisstjórnarinnar.4   

Alex Braithwaite segir að ótti og sálrænt ofbeldi spili stóran þátt í hryðjuverkaherkænsku. 

Samkvæmt honum er tilgangur hryðjuverka að vekja ótta almennings og byggja 

hryðjuverkamenn samskipti sín á þeirri forsendu að þau hafi mátt til að eyðileggja og að 

stjórnvöld hafi ekki burði til að veita öryggi og ná þeir þannig fram stefnubreytingu ríkisins. Vill 

hann meina að áhrifaríkustu aðgerðirnar gegn hryðjuverkum séu þær sem reyni að draga úr 

ótta almennings fremur en að auka áhyggjur almennings af hryðjuverkum.5  

2.2 Fjórar bylgjur hryðjuverka  

David C. Rapoport skiptir nútíma hryðjuverkum í fjórar bylgjur. Anarkistabylgjan er fyrsta 

bylgjan og var hún uppi á árunum 1880-1920.  And-nýlendubylgjan hófst á 20. öld síðustu aldar 

og var til staðar í 40 ár. Bylgja byltingarkenndra hryðjuverka hófst árið 1960 og var til staðar til 

ársins 2000. Bylgja trúarlegra hryðjuverka hófst árið 1979 og er sú bylgja enn til staðar í dag. 

Trúarleg einkenni voru til staðar í fyrstu þrem bylgjunum en ekki að eins miklu marki og í fjórðu 

bylgjunni. Þar er íslam mikilvægasta trúin þótt hryðjuverkasamtök hafi einnig sprottið upp úr 

öðrum trúarbrögðum. Uppúr fjórðu bylgjunni urðu samtökin Al-Qaeda til en þau hafa það að 

markmiði að ýta hernaðalegri íhlutun Bandaríkjanna í ríkjum múslíma í burtu, stofna ríki fyrir 

alla múslíma sem muni byggjast á íslömskum sharía lögum og er forsenda þess ríkis að koma í 

veg fyrir öll vestræn áhrif. 6  

Sjálfsmorðsárásir hafa aukist með fjórðu bylgjunni og eru það þær sem eru mest notaðar 

á lýðræðisríki enda eru þær taldar vera áhrifaríkar aðferðir til að breyta stefnu stjórnvalda 

lýðræðisríkja og hefur það sýnt sig að sú aðferð virkar vel til að valda miklum skaða.7 

                                                      
4 David Fromkin, „The Strategy of Terrorism,“ Foreign Affairs 53, nr. 4 (1975): 693. Sótt 18. desember 2018, 
http://www.jstor.org/stable/20039540 
5 Alex Braithwaite, „The Logic of Public Fear in Terrorism and Counter-terrorism.“  J Police Crim Psych 28 (2013): 
95. Sótt 18. desember 2018, doi: 10.1007/s11896-013-9126-x 
6 David C. Rapoport, „The Four Waves of Rebel Terror and September 11.“ Anthropoetics  8, nr. 1 (2002): 2. 
7Robert A. Pape, "The Strategic Logic of Suicide Terrorism," American Political Science Review 97, nr 3 (2003): 
343. 
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Sjálfsmorðsárásir eru sú tegund hryðjuverka sem vestrænum ríkjum stafa mest ógn af. 

Íslamskt ríki í Írak og Austurlöndum nær sem gjarnan er kallað Íslamska ríkið, ISIL eða ISIS eru 

hryðjuverkasamtök sem styðjast við íslamska salafí hugmyndafræði og voru stofnuð árið 1999 

bera ábyrgð á flestum hryðjuverkaárásum í Evrópu á síðastliðnum árum. Samtök Talíbana, Al-

Shabaab og Boko Haram koma þar á eftir. Samtals hafa þessi fjögur hryðjuverkasamtök borið 

ábyrgð á dauða 10.632 manns í Evrópu árið 2017.8 Það eru þessar árásir sem hafa vakið mikinn 

óhug innan Evrópu og Vesturlanda og hafa orðið til þess að öryggisráðstafanir og aukið eftirlit 

hefur verið sett á til að reyna að tryggja öryggi borgaranna.  

 

                                                      
8 Institute for Economics and Peace, Global Terrorism Index: Measuring the impact of terrorism (Sydney, 
Nóvember 2018), 15. Sótt 5. janúar 2019, http://visionofhumanity.org/reports 
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 Öryggi 

Öryggi (e. security) snýst um að „vera og líða óhultum frá þeim hættum og skaða kunna að 

vera til staðar.“9 

Það er oft gert ráð fyrir að öryggi innan ríkis snúist um að utanaðkomandi ógn sé til staðar, 

öryggisviðbúnaður hækkar ekki alltaf í takt við raunverulega ógn. Spurningin um hvernig og 

hver verndar fólk frá þeim hættum sem eru til staðar er því í grundvallaratriðum pólitísk 

spurning.10 Edwards Kolodziej (1992) gagnrýnir hina realísku sýn á öryggisfræði sem byggir á 

þeim grundvelli að öryggi snúist að mestu um vernd ríkja frá öðrum ríkjum. Bendir hann á að 

ríkið geti verið verndari borgara sinna og ógnað öryggi þess á sama tíma. Það megi ekki líta 

fram hjá þeirri valdbeitingu og nauðung sem ríki hafa beitt borgara sína með stofnanavæddri 

kúgun eins og í Þýskalandi á tímum nasismans eða Rússlandi á tímum Stalín. Einnig telur hann 

að átök aðila sem ekki teljast ríki verði sífellt meira áberandi svo sem skæruhernaður, 

hryðjuverk og þjóðernisstríð innan ríkja í svokallaðri alþjóðaborgarastyrjöld.11  

Innanríkisráðuneytið skiptir öryggi í samfélagslegt öryggi, almannaöryggi og hnattræna 

áhættuþætti. Samfélagslegt öryggi snýr að „öryggi einstaklinga og þjóðfélagshópa, 

sjálfsmynda, gilda og grunnvirkja eins og efnahags-, orku- og samgöngukerfis.“ Hryðjuverk 

teljast ógnir við samfélagslegt öryggi. Hnattrænir og þverþjóðlegir áhættuþættir snúa að 

öryggi einstaklinga og þjóðfélagshópa. Til þeirra teljast til dæmis „skipulögð glæpastarfsemi, 

mansal, hryðjuverk, náttúruhamfarir, mengunarslys, loftslagsbreytingar, farsóttir og 

gjöreyðingarvopn.“ Almannaöryggi snýst um „öryggi einstaklinga og þjóðfélagshópa, gildum 

og grunnvirkjum samfélagsins.“ 12 

Aftur á móti snýst þjóðaröryggi um mat á öryggi og fullveldi landsins. Er þá sérstaklega 

horft til hugsanlegra ógna frá öðrum ríkjum eða ríkjabandalögum, auk skipulagðra 

glæpasamtaka og hryðjuverkasamtaka.13 

Thomas Hobbes gerir mörkin milli frelsis og öryggis að umræðu í bók sinni Leviathan. Þar 

sér hann fyrir sér stríðsástand þar sem náttúran og það að lifa af gengur fyrir frelsi. Mikil 

                                                      
9 Karin M. Fierke, Critical Approaches to International Security, 2. útg. (Cambridge: Polity Press, 2007), 15. 
10 Thomas Hobbes, Leviathan (Menston: Scolar P. 1651). 
11 Edward A. Kolodziej. „Renaissance in Security Studies? Caveat Lector!“ International Studies Quarterly 36 nr. 4 
(1992): 422. Sótt 5. desember 2019, http://www.jstor.org/stable/2600733  
12 Innanríkisráðuneytið. Stefna í almannavarna- og öryggismálum ríkisins 2015-2017. (Innanríkisráðuneytið, júní 
2015), 9.  
13 Sama heimild, 9.   

http://www.jstor.org/stable/2600733
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umræða hefur verið um spurninguna um samband öryggis og frelsis á síðustu áratugunum í 

tengslum við stríðið gegn hryðjuverkum en margir telja öryggisviðbúnaður hafi verið aukinn á 

kostnað frelsis vegna hryðjuverkaógna.   

2.3 Öryggistilfinning og raunveruleiki 

Samkvæmt Bruce Schneier (2008) er öryggistilfinning ekki það sama og raunveruleiki 

öryggis. Líkurnar á að verða fyrir ráni eða hryðjuverkum er mjög ólík tilfinningum fólks 

gagnvart raunverulegum líkum á því. Fólk gæti talið mjög líklegt að það lendi í hryðjuverkum 

en mjög ólíklegt að það lendi í bílslysi þótt raunveruleikinn sé allt annar. Einnig er mikill munur 

milli fólks og gæti einhver verið mjög hræddur við að lenda í hryðjuverkum en næsti maður 

við á honum hefur engar áhyggjur af því. Auk þess hafa mismunandi öryggisáðstafanir 

mismunandi áhrif á fólk. Einhver gæti fundið fyrir auknu öryggi við að sjá fólk taka af sér skóna 

í málmskannanum á flugvellinum en næsti maður í röðinni fundið fyrir auknum ótta. Þú getur 

talið þig vera öruggan þegar þú ert það ekki og þú gætir verið öruggur en haldið því gagnstæða 

fram.14 

Þegar litið er á tölfræðina um  hvaða öryggisráðstafanir varðar með tilliti til þess hversu 

líklegt sé að öryggi manns sé í hættu má sjá að 5.000 Bandaríkjamanna deyja árlega af völdum 

matareitrunar en 2.973 Bandaríkjamanna dóu í hryðjuverkaárásunum 11. september 2001. 

Þrátt fyrir það eru 10 billjónum Bandaríkjadala varið í hryðjuverkavarnir ár hvert en mun minna 

í matvælavarnir. Schneier útskýrir hvers vegna við hugsum um öryggi á svo órökréttan hátt.  

Samkvæmt honum: 

 Gerir fólk mikið úr hættum sem eru sjaldgæfar en gera lítið úr hættum sem eru 

algengar.  

 Fólk á erfitt með að meta áhættu sem fólgin er í einhverju sem er ekki hluti af 

daglegu lífi fólks.  

 Fólk gerir lítið úr hættu sem það tekur sjálfviljugt en mikið úr hættu sem það hefur 

enga stjórn á.  

 Persónuleg áhætta er talin líklegri en ópersónuleg.  

                                                      
14 Bruce Schneier, „The Psychology of Security,“ (grein kynnt á ráðstefnu um dulmálfræði) Casablanca, Marokkó, 
Júní 2008. 50-79. 
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 Fólk telur sig líklegra til að lenda í einhverju sem mikið er rætt um og hefur fangað 

athygli almennings.  

David Ropeik og George Gray (2002) telja einnig upp ýmsar aðrar aðstæður sem fólk telur 

líklegra að það verði fyrir einhverju sem ógnar öryggi þerra. Þá lýsa þeir til dæmis því að fólk 

telur líklegra að það lendi í einhverju sem er nýtt fyrir þeim frekar en hættum sem hafa verið 

til staðar í lengri tíma. Fólk hefur minni áhyggjur af náttúrulegum hættum heldur en hættum 

af mannavöldum. Hættur sem geta valdið  því að þú deyir á hræðilegan hátt teljast líklegri en 

þær sem valda dauða af minna hræðilegum orsökum til dæmis fólk er mun hræddara við að 

verða étið af hákarli en að deyja af völdum hjartasjúkdóma. Einnig telur fólk að það sé í meiri 

hættu á að lenda í einhverju ef það hefur ekki stjórn á aðstæðunum eins og að sitja í flugvél 

fremur en ef það situr við stýri á bíl. Við erum hræddari við hættur sem okkur er kunnugt um 

en þær sem við vitum minna um. 15 

Haustið 2001 var mikil meðvitund í bandarísku samfélagi um hryðjuverkaógnir og leiddi 

það til þess að óttinn við þau urðu mjög útbreidd á meðan óttinn við götuglæpi og hlýnun 

jarðar minnkaði vegna þess að minna fór fyrir umfjöllun og vitund af þeim hættum. Einnig er 

fólk að jafnaði hræddara við hættur sem geta haft bein áhrif á okkur sjálf heldur en ógnir sem 

hafa áhrif á aðra. Bandarískir borgarar voru tiltölulega lítið hræddir við hryðjuverk fyrir 11. 

september 2001 en eftir það varð ógnin persónuleg. Þannig jókst óttinn þótt líkurnar á að 

lenda í hryðjuverkum væri ennþá tölfræðilega mjög lág. 16 

2.4 Hryðjuverkaógn og aukin sýnileg gæsla á Vesturlöndum 

Eftir árásina á Tvíburaturnana 2001 hefur margt breyst hvað varðar öryggi á 

Vesturlöndum.  Hryðjuverkaógn í Evrópu í dag stafar að miklu leyti af öfgafullum íslamistum.  

Samkvæmt Evrópulögreglunni fer hryðjuverkaógn vaxandi í Evrópu og hefur hún ekki verið 

meiri frá árás Al-Qaeda á Bandaríkin 11. september 2001. Hryðjuverkaógn fer einnig vaxandi 

á Norðurlöndunum.17  

 Á síðustu árum hafa fjölmargar hryðjuverkaárásir verið framdar í Evrópu. Sumarið 2016 

var árás í Nice þar sem 84 létust þegar flutningabíll keyrði inn í mannfjölda á þjóðhátíðardegi 

                                                      
15David Ropeik og George Gray. Risk: A Practical Guide for Deciding What's Really Safe And What's Really 
Dangerous In The World Around You, (Boston: Houghton Mifflin Company, 2002) 
16 Sama heimild. 
17 Greiningardeild Ríkislögreglustjóra. Mat ríkislögreglustjóra á hættu af hryðjuverkum og öðrum stórfelldum 
árásum. (Greiningardeild Ríkislögreglustjóra, 2015), 10.   
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Frakka. Fjórum mánuðum áður létust 32 í sjálfsmorðsárásum í Brussel. Auk þess létust 22 í 

Þýskalandi vegna hryðjuverkaárása árið 2016. Þá létust 39 manns og 69 særðust í skotárás á 

skemmtistað í Tyrklandi. Flest hryðjuverka í Evrópu árið 2016 voru framin af liðsmönnum 

ISIS.18  

 Árið 2017 voru framdar 33  hryðjuverkaárásir í Evrópu, þar af 10 banvænar og létu 

samtals 63 manns lífið. í apríl létust fimm manns í Stokkhólmi. Þrjár árásir voru framdar á 

Bretlandseyjum árið 2017, ein í Manchester þar sem 22 létu lífið og tvær í London. Auk þess 

lést einn í árás í Hamborg, Þýskalandi, 15 í Barcelona og 2 í Marseille, Frakklandi.19  

 Til að bregðast við aukinni hryðjuverkaógn hafa ýmsar ráðstafanir verið gerðar í 

Evrópu. Frakkar hafa þjóðaröryggisviðbragðkerfi sem nefnist „Vigipirate“ og hefur hún þrjú 

hættustig og er öryggisviðbúnaður aukinn í samræmi við hættustig. Viðbúnaðarstigin þrjú eru 

eftirfarandi: hættuástand, aukin hætta og neyðarástand. Eftir skotárásirnar á skrifstofur 

tímaritsins Charlie Hebdo í janúar 2015 þar sem 12 létust var viðbúnaðarstigið aukið úr 

hættuástandi yfir í aukið hættuástand á tveim svæðum í Frakklandi. Eftir Bataclan-árásina sem 

framin var í París í nóvember sama ár var viðbúnaðarstigið hækkað aftur og lýst var yfir 

neyðarástandi. Þá mátti sjá fjölmarga þungvopnaða hermenn á götum borgarinnar alveg til 1. 

nóvember ársins 2017. Samskonar viðvörunarráðstafanir hafa verið gerðar í Belgíu og hefur 

því verið algeng sjón bæði í Frakklandi og Belgíu að sjá þungvopnaða hermenn ganga um götur 

borgarinnar. 20  

Á síðustu árum hefur nokkur umræða um hryðjuverkaógn og varnir farið fram á 

Vesturlöndum um af hversu mikilli hörku skuli bregðast við ógninni þar sem takast á sjónarmið 

um hversu langt eigi ganga þegar kemur að viðbúnaði og eftirlit í nafni öryggis á kostnað hins 

frjálsa samfélags.21 

                                                      
18 Greiningardeild Ríkislögreglustjóra. Mat ríkislögreglustjóra á hættu af hryðjuverkum. (Greiningardeild 
Ríkislögreglustjóra, 2017), 6-7. 
19 Evrópulögreglan, European Union, Terrorism Situation and Trend Report (Evrópulögreglan: 2018), 23-24. Sótt 
5. janúar 2019, doi 10.2813/00041 
20 Wally Struys, „The Blurring of Belgium's Security: Deliberate or Unintended?“ Egmont Paper 95 (2017): 4. 
21 Greiningardeild Ríkislögreglustjóra. Mat ríkislögreglustjóra á hættu af hryðjuverkum. (Greiningardeild 
Ríkislögreglustjóra, 2017), 7. 



15 

2.5 Hryðjuverkaógn og öryggisráðstafanir á Íslandi 

Ísland er herlaus þjóð en hefur öryggi Íslands verið tryggt með alþjóðasamstarfi og 

varnarbandalögum. Viðbrögð og varnir gegn hryðjuverkum heyra undir innanríkisráðuneytið 

og ber ríkislögreglustjóri ábyrgð á þeim verkefnum. 22 23 

2.5.1 Áhættumat og  stefna Íslands í almannavarna og þjóðaröryggi 

Síðan árið 2008 hefur Ríkislögreglustjórinn gefið út áhættumat þar sem fjallað er um 

hryðjuverkaógn. Matinu er ætlað að taka mið af þróun á hryðjuverkaógn bæði á Íslandi og 

erlendis og er markmið þess að upplýsa almenning og um stöðu mála á sviði hryðjuverkaógna. 

Í áhættumatinu 2017 kemur fram mat á hættustigi hryðjuverka á Íslandi. Hættustigin 

skilgreinast á eftirfarandi hátt: 

 Hættustig er lágt: ekki eru fyrirliggjandi sérstakar upplýsingar um hættu á 
hryðjuverkum né almennt talin sérstök ástæða til að auka viðbúnað lögreglu. 

 Hættustig er í meðallagi: almennt er talið að ekki sé hægt að útiloka hættu á 
hryðjuverkum vegna ástands innanlands eða í heimsmálum. 

 Hættustig er hátt: talið er að hætta á hryðjuverkum geti verið fyrir hendi í ljósi 
ástands innanlands eða í heimsmálum. 

 Hættustig er hæst: upplýsingar eru fyrirliggjandi um að hryðjuverk sé í 
undirbúningi eða talin er mikil hætta á því. 

Hættustigið á Íslandi hækkaði frá því að vera lágt árið 2015 yfir í að vera í meðallagi árið 2017.  

Því er ekki hægt að útiloka hættu á hryðjuverkum vegna ástands innanlands eða í 

heimsmálum. Í matinu kemur fram að þótt að Ísland sé herlaus þjóð þá tekur íslenska ríkið 

beinan þátt í aðgerðum gegn hryðjuverkasamtökum með veru sinni í Atlantshafsbandalaginu. 

Því er ekki hægt að ganga að því sem vísu að hryðjuverkamenn geri greinarmun á Íslendingum 

og öðrum vestrænum þjóðum. Ógnarmyndin á Íslandi er þó nokkuð frábrugðin hinum ríkjum 

Evrópu þar sem ekki er vitað til þess að Íslendingar hafi gengið til liðs við hryðjuverkasamtök. 

Ekki hafa myndast hópar eða samfélög á Íslandi sem aðhyllast herskáan íslamisma eða annars 

konar öfgahyggju. Íslandi stafar samt sem áður ógn af getu hryðjuverkasamtaka til að koma á 

framfæri áróðursboðskap þá sérstaklega á Internetinu og á samfélagsmiðlum í því skyni að 

                                                      
22Silja Bára Ómarsdóttir, „Sýn Íslendinga á utanríkis og öryggismál.“ Stjórnmál og stjórnsýsla, 2 (2018): 1. Sótt 
12. desember 2018. http://www.irpa.is/article/view/a.2018.14.2.1 
23Innanríkisráðuneytið. Stefna í almannavarna- og öryggismálum ríkisins 2015-2017 (Innanríkisráðuneytið, júní 
2015), 55. 
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hvetja til hryðjuverka. Samkvæmt áhættumatinu er einnig sá möguleiki fyrir hendi að á Íslandi 

fari fram skipulagning hryðjuverka sem er ætlað að fremja í öðru ríki. Frá því árið 2015 hafa 

komið til Íslands einstaklingar sem hafa tengsl við hryðjuverkasamtök auk þess sem menn sem 

berjast í nafni ISIS hafa stoppað hér við þegar þeir hafa ferðast milli Norður-Ameríku og Mið-

Austurlanda. Í áhættumatinu kemur einnig fram að á Íslandi séu til mikið af vopnum sem 

framkvæma má hryðjuverk með.24 

 Í áhættumatsskýrslu fyrir Ísland sem gerð var árið 2009 var bent á að taka þurfi mið af 

þeim viðbúnaði við hryðjuverkum sem tíðkast í öðrum Norðurlöndum. Í matinu er einnig mælt 

með að gefa  lögregluyfirvöldum sambærilegar heimildir á sviði hryðjuverkavarna og tíðkast í 

nágrannaríkjum, auk þess að tryggja eftirlit Alþingis og dómstóla með þeim heimildum. Auk 

öflugs viðbúnaðs lögreglu „þarf að móta stefnu í málefnum nýrra Íslendinga og flóttamanna 

sem tryggir jafnvægi í samfélaginu og auðveldar aðlögun nýrra borgara að því.“25 

Árið 2016 var þjóðaröryggisstefna samþykkt fyrir Ísland og er markmið hennar að 

„tryggja sjálfstæði Íslands og fullveldi og tryggja friðhelgi landamæra Íslands, öryggi 

landsmanna og vernd grunnvirkja og innviða.“ Felur stefnan í sér 11 áherslur og snýst ein af 

áherslunum um að stefna stjórnmála taki mið af hryðjuverkum, skipulagðri glæpastarfsemi og 

ógnum við fjármála- og efnahagsóöryggi. Með það að leiðarljósi hafa stjórnvöld unnið að því 

að efla löggæslu og styrkja starf lögreglu.26 

Í stefnu almannavarna- og öryggismálaráðs á árunum 2015-2017 var unnið að áætlun 

um viðbrögð stjórnvalda við stórfelldum ofbeldisglæpum og skemmdarverkum svo sem 

hryðjuverkum sem taka bæði til lögregluaðgerða og almannavarnaviðbragða. Í því felst að efla 

viðbúnaðargetu lögreglu til að bregðast við hryðjuverkum, gera viðbragðsáætlun vegna 

hryðjuverka og öðrum sambærilegum atburðum, gera áhættumat á hryðjuverkum og öðrum 

                                                      
24 Greiningardeild Ríkislögreglustjóra, Mat ríkislögreglustjóra á hættu af hryðjuverkum og öðrum stórfelldum 
árásum. (Greiningardeild Ríkislögreglustjóra, 30. janúar 2017), 3-5. 
25 Utanríkisráðuneytið, Áhættumatsskýrsla fyrir Ísland: Hnattrænir, samfélagslegir og hernaðarlegir þættir 
(Reykjavík: Utanríkisráðuneytið 2009), 78. 
26 Þjóðaröryggisráð, Skýrsla þjóðaröryggisráðs um framkvæmd þjóáröryggisstefnu fyrir Ísland. 
(Þjóðaröryggisráð, 2018)  Sótt 15. desember 2018, 
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=9c6c48af-ddba-11e8-942e-005056bc4d74 
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stórfelldum ofbeldisglæpum og efla samstarf við tollstjóra og eftirlit með vopnum og 

sprengiefnum.27 

 Í mati Ríkislögreglustjóra á hryðjuverkaógnum árið 2017 voru lagðar tillögur að 

úrbótum í öryggisgæslu og varnarmálum gegn hryðjuverkum. Í þeim tillögum fólst meðal 

annars að hugað verði að lagasetningu um auknar rannsóknarheimildir lögreglu vegna 

rannsókna á hryðjuverkabrotum. Efling lögreglu til að sinna forvörnum og fyrirbyggjandi starfi 

á hryðjuverkum með fjölgun lögreglumanna, sérfræðinga og bættum  búnaði. Að auki er lagt 

til að viðbúnaðargeta almennrar lögreglu, þar á meðal sérsveitar vegna hryðjuverkaógnar 

verði efld með auknum búnaði og þjálfun. Þá er lagt til að auka heimildir svo hægt sé að miðla 

upplýsingum um einstaklinga sem kunna að ógna öryggi almennings, með samstarfi lögreglu 

félagsþjónustu og heilbrigðisyfirvalda.28 

2.5.2 Sýnileg öryggisgæsla og skotvopn á stórviðburðum  

Við almenn störf ber lögreglan á Ísland ekki skotvopn. Við sérstök tilefni hefur hún þó heimild 

til að bera þess háttar vopn. Í 9. grein reglna um valdbeitingu lögreglumanna kemur fram að 

lögreglustjórar geti gefið fyrirmæli um að lögreglumenn skuli vopnast skotvopnum þegar talið 

er að fyrirliggjandi verkefni krefjast þess svo sem við öryggisgæslu eða verkefni sérstakra sveita 

lögreglu.29 

Aukinn viðbúnaður lögreglu í tengslum við hryðjuverkaógnir á síðustu árum hefur ekki 

farið fram hjá Íslendingum. Á Litahlaupinu sem haldið var í júní 2017 mátti sjá sérsveitarmenn 

vopnaða byssum meðal almennings. Mörgum götum var einnig lokað þar sem stórir 

flutningabílar voru notaðir þannig að bílar gátu ekki komist fram hjá. Samkvæmt Ásgeiri Þóri 

Ásgeirssyni yfirlögregluþjóni hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu er það liður í að tryggja að 

vegfarendur séu öruggari innan lokaðs svæðis.30 

 Nokkur umræða hefur skapast í samfélaginu um ástæður þess að lögreglumenn séu 

með sýnilegar byssur á fjölskylduhátíð. Svör lögreglu voru á þann veg að aukin gæsla væri til 

                                                      
27 Innanríkisráðuneytið. Stefna í almannavarna- og öryggismálum ríkisins 2015-2017. (Reykjavík: 
Innanríkisráðuneytið, júní 2015), 35. Sótt 16. desember 2018. 
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=9c6c48af-ddba-11e8-942e-005056bc4d74 

28 Greiningardeild Ríkislögreglustjóra, Mat ríkislögreglustjóra á hættu af hryðjuverkum og öðrum stórfelldum 
árásum. (Greiningardeild Ríkislögreglustjóra, 30. janúar 2017), 3-5. 
29 Reglur um valdbeitingu lögreglumanna og meðferð og notkun valdbeitingartækja og vopna. 30. gr/1999.  
30 Jóhann K. Jóhannsson. „Vopnaðir sérsveitarmenn í Color Run,“ visir.is, 10. júní 2017. 
http://www.visir.is/g/2017170619932/vopnadir-sersveitarmenn-i-color-run (Sótt 16. desember 2018). 
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komin vegna hryðjuverkaárásarinnar sem hafði verið framin í London stuttu áður, þar sem þrír 

íslamískir hryðjuverkamenn keyrðu á og veittust að fólki með hníf á London brúnni. 8 manns 

létu lífið og 48 særðust og meðal þeirra voru óvopnaðir lögreglumenn. Samkvæmt 

ríkislögreglustjóra var um að ræða „ráðstöfun til að tryggja skjótt viðbragð sérsveitar til að 

vernda almenning sem kemur saman í miklu fjölmenni hérlendis.“ Aftur á móti voru ekki allir 

sammála um réttmæti þessa gjörða og tjáði Andrés Ingi Jónsson þingmaður Vinstri grænna sig 

meðal annars um málið en hann taldi að aukinn vopnaburður lögreglu gæti orsakað ótta og 

óöryggi hjá almenningi.  

Það að vera á einhverjum skemmtidegi niðri í miðborginni og sjá allt í einu vopnaða 
lögreglumenn, það veldur mörgum ótta og óöryggi, þvert á það sem ætlunin er 
væntanlega.  

Gagnrýni hans beindist ekki síst að því að engin umræða í samfélaginu hefði farið fram áður 

þessi breytta öryggisgæsla hafi farið fram heldur hafi það aðeins frést í fjölmiðlum eftir á. Taldi 

hann að almenningur vildi ekki sjá vopnaða lögreglu við almenn löggæslustörf og væri þetta 

til marks um hallæri hjá lögreglunni.31  

Katrín Jakobsdóttir, formaður Vinstri Grænna og núverandi forsætisráðherra gagnrýndi 

einnig að almenningur skildi ekki hafa verið upplýstur fyrirfram um þessar aðgerðir.32  

 Sama ár var lögreglan vopnuð skotvopnum á öðrum stórviðburðum bæði á 

þjóðhátíðardaginn, 17. Júní og Secret Solstice tónlistarhátíð í Laugardalnum og var það tilkynnt 

í fjölmiðlum fyrirfram.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
31 Jóhann K. Jóhannsson, „Gagnrýnir vopnaburð lögreglu á fjölskylduhátíð,” visir.is, 11. Júní 2017. 
http://www.visir.is/g/2017170619889 (Sótt 5. janúar 2019). 
32 Stígur Helgason, „Ekkert að óttast þrátt fyrir aukinn viðbúnað,“ ruv.is, 11. Júní 2017. 
http://www.ruv.is/frett/ekkert-ad-ottast-thratt-fyrir-aukinn-vidbunad (Sótt 15. desember 2018).   
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3 Fyrri rannsóknir

Helgi Gunnlaugsson og Jónas Orri Jónsson fluttu erindi á Þjóðarspeglinum á árunum 2014 

og 2015 þar sem kynntar voru niðurstöður rannsóknar um  réttartilfinningu borgaranna. Var  

afstaða Íslendinga til nokkurra afbrota könnuð og hvernig Íslendingar vilja bregðast við 

einstökum málum. Þá leituðust þeir við að svara því hvort samstaða ríki meðal þjóðarinnar um 

málefnin og hvernig afstaða Íslendinga skiptist eftir kyni, aldri búsetu og menntun.33  

Í rannsókninni var viðhorf Íslendinga til þess að lögreglan fengi að geyma skotvopn í bifreið 

sinni kannað. Helmingur svarenda var hlynntur því að veita lögreglu heimild til að geyma 

skotvopn í bifreið sinni heimild en 36% voru andvíg því. Um 13% voru hvorki fylgjandi né andvíg 

þeirri heimild. Fleiri karlar (52%)  voru hlynntir þessari heimild handa lögreglu en konur (48%) 

og þá voru eldri aldurshópar líklegri til að vera hlynnt heimild en yngri.34 

Í erindi á Þjóðarspeglinum 2015 birtu Helgi Gunnlaugsson og Jónas Orri Jónasson 

niðurstöður á viðhorfi Íslendinga til þess hvort heimila ætti lögreglu að bera skotvopn við 

skyldustörf sín. Niðurstöður leiddu í ljós að helmingur svarenda var andvígur því að lögregla 

fengi að bera skotvopn við dagleg störf, fjórðungur var fylgjandi og fjórðungur var hlutlaus. 

Munur er á kynjum hvað þetta varðar en fleiri karlar eru mjög andvígir vopnaburði,  eða 32% 

karla en 23% kvenna. Fleiri eldri svarendur eru fylgjandi skotvopnum lögreglu en þeir yngri. 

Einnig kom í ljós að íbúar utan höfuðborgarsvæðisins eru líklegri til að vera fylgjandi því að 

lögreglan beri skotvopn heldur en þeir sem búa á höfuðborgarsvæðinu. Einnig kom í ljós að 

andstæðan við skotvopnaburð lögreglu væri mest hjá þeim sem lokið hafa háskólaprófi en 56% 

þeirra eru andvíg því en 18% hlynnt því.35  

Niðurstöður rannsókna Helga Gunnlaugssonar og Jónas Orra Jóhannssonar gefa til kynna 

að íslenskur almenningur er heldur andvígur því að lögreglan beri skotvopn en töluvert fleiri 

eru hlynntir því að lögreglan hafi skotvopn í bifreiðum sínum heldur en að hún beri þau við 

dagleg störf.  

                                                      
33 Helgi Gunnlaugsson og Jónas Orri Jóhannsson, „Réttartilfinning Borgaranna: vilja Íslendingar refsa fyrir vændi 
og neyslu fíkniefna?“ (Grein kynnt á þjóðarspeglinum, ráðstefnu í félagsvísindum, Háskóla Íslands Reykjavík, 
Október 2015), 1.  
34 Sama heimild, 9. 
35 Helgi Gunnlaugsson og Jónas Orri Jóhannson, „Gengur afstaða Íslendinga í berhögg við ríkjandi refsipólitík?“ 
(Grein kynnt á þjóðarspeglinum, ráðstefnu í félagsvísindum, Háskóla Íslands Reykjavík, Október 2014), 5.  
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Í netkönnun Maskínu frá árinu 2017 var spurt um vopnaburð lögreglu á fjöldasamkomum. 

Í könnuninni var spurt hversu hlynnt því eða andvígt það er að vopnaðir lögreglumenn séu 

sýnilegir á fjöldasamkomum á Íslandi? Niðurstöður könnunarinnar eru þær að tæp 20% eru 

mjög hlynnt því að lögreglan beri vopn á fjöldasamkomum, 26,5% eru fremur hlynnt því, 18,4% 

eru í meðallagi, rúmlega 17% eru andvíg því og 17,1% mjög andvíg. Af því má sjá að 47% 

Íslendinga eru hlynnt eða mjög hlynnt því að vopnaðir lögreglumenn séu sýnilegir á 

fjöldasamkomum á Íslandi en rúmlega 34% fremur andvíg og mjög andvíg því. Þegar rýnt er í 

tölurnar eftir kyni má sjá að konur eru nokkuð líklegri til að vera jákvæðar í garð vopnaburðar 

lögreglu á fjöldasamkomum heldur en karlar. Fólk úr tekjulægsta hópnum er mun líklegri til að 

vera hlynnt vopnaburði lögreglu en aðrir tekjuhópar. Andstaða við vopnaburð lögreglu á 

fjöldasamkomum eykst einnig með hærra menntunarstigi en aðeins tæp 29% fólks með 

háskólapróf er hlynnt vopnaburði lögreglu á fjöldasamkomum en 73,5% þeirra sem aðeins 

hafa grunnskólapróf.36 

Einnig var spurt hversu jákvætt fólk var í garð lögreglunnar og hvort fólk upplifði sig öruggt 

eða óöruggt ef það væri statt á fjöldasamkomu þar sem vopnuð lögregla væri sýnileg með 

vopn. Niðurstöðurnar voru skýrar, mikill meirihluti fólks er jákvætt í garð lögreglunnar eða um 

88%, er stærri hluti þess hóps einnig hlynntur vopnaburði lögreglunnar á stórum samkomum. 

Aðeins 4% fólks er neikvætt í garð lögreglunnar. Næstum helmingur svarenda teldu að þau 

myndu upplifa sig örugga ef það væri vopnuð lögregla á fjöldasamkomu á Íslandi þar sem þeir 

væru staddir og næstum 85% þeirra er hlynnt því að hafa vopnaða lögreglumenn sýnilega á 

fjöldsamkomum. Rúm 31% fólk taldi að það myndi upplifa sig óöruggt ef það væri vopnuð 

lögregla á fjöldasamkomu.37 

Þegar skoðað er hvort fólk upplifi sig öruggari eða óöruggari ef það væri vopnuð lögregla 

á fjöldasamkomu á Íslandi þar sem þau væru stödd eftir því hversu hlynnt vopnuðum 

lögreglumönnum á fjöldasamkomum má sjá að 84,5% þeirra sem eru hlynntir vopnaðri 

lögreglu á fjöldasamkomum myndu upplifa sig öruggari, 30,6% þeirra sem eru jákvæðir í garð 

lögreglunnar myndu upplifa sig í meðallagi örugga en 1,1% óöruggari. Af þeim sem eru andvígir 

því að lögreglumenn séu sýnilegir á fjöldasamkomum teldu 1,8% sig öruggari, 27% í meðallagi 

en 89,9% óöruggari.  Því eru mjög sterk tengsl milli öryggistilfinningar fólks og hvaða skoðun 

                                                      
36Maskína „Sýnileiki vopnaðrar lögreglu“ 2017, 1-5. 
37 Sama heimild, 7-8. 
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það hefur á því að lögreglan sé sýnileg með vopn. Þeir sem eru hlynntir vopnaðri lögreglu eru 

líklegri til að finnast þeir öruggari þegar hún er til staðar.38  

Í annarri könnun Maskínu töldu 77% fólks á aldrinum 18-75 ára ólíklegt að hryðjuverk verði 

framin hér á landi, 16% telur það vera í meðallagi líklegt og 8% telur það vera líklegt. Konur 

eru líklegri til að telja að mannskæð hryðjuverk verði framin á Íslandi, 26,5% þeirra töldu það 

líklegt eða í meðallagi, en 20,5% karla. Með aukinni menntun er ólíklegra að fólk telji að 

mannskæð hryðjuverk verði framin hér á landi. 41,9% þeirra sem hafa lokið grunnskólaprófi 

telja það líklegt eða í meðallagi, 22,9% þeirra sem hafa lokið framhaldskólaprófi eða 

iðnmenntun en aðeins 16,7% þeirra sem lokið hafa háskólaprófi. Þeir sem styðja Pírata eru 

líklegastir til að telja að hryðjuverk verði framin á Íslandi en kjósendur Viðreisnar eru 

ólíklegastir til þess.39 

Þegar spurt var um hvort fólk hugsi um að hryðjuverk verði framin á Íslandi svöruðu 76% 

Íslendinga að þau hugsi aldrei um að hryðjuverk verði framin á Íslandi, 20% hugsar stundum 

um það en 4% hugsa oft um það. 26% kvenna hugsa oft eða stundum um að hryðjuverk verði 

framin hér á landi en 21% karla.  Þeir sem eru undir 25 ára hugsa oftast um að hryðjuverk verði 

framin á Íslandi eða tæp 48%. Fylgni er milli hærra menntunarstigs og þess að hugsa sjaldnar 

um að hryðjuverk verði framin. Kjósendur Sjálfstæðisflokksins eru líklegastir til að hugsa um 

að hryðjuverk verði framin en kjósendur pírata eru ólíklegastir til þess.40 

Niðurstöður rannsókna Maskínu sýna að Íslendingar hafa ekki miklar áhyggjur af 

hryðjuverkum hér á landi.  

Árið 2018 birtist grein Silju Báru Ómarsdóttur í Stjórnmál og stjórnsýslu þar sem 

niðurstöður rannsóknar um afstöðu og hugmyndir Íslendinga um utanríkis- og öryggismál voru 

kynntar. Markmið þeirrar rannsóknar var að öðlast innsýn i það hvernig almenningur skynjar 

öryggi sitt, hvaða ógnir eru taldar steðja að hjá einstaklingum, samfélagi og ríki og hvaða 

stofnanir eða alþjóðafyrirkomulag stuðli helst að öryggi þessara aðila.41 

                                                      
38 Sama heimild, 5-10. 
39 Maskína „Fáir telja að hryðjuverk verði framin á Íslandi“, 2017, 2-6. 
40 Sama heimild, 7-9.  
41 Silja Bára Ómarsdóttir, „Sýn Íslendinga á utanríkis og öryggismál.“ Stjórnmál og stjórnsýsla, 2 (2018): 1. Sótt 
12. desember 2018. http://www.irpa.is/article/view/a.2018.14.2.1 
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Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að stór hluti landsmanna, eða 44% er sammála því að 

Ísland sé hlutlaust ríki. Konur eru líklegri en karlar til að telja Ísland vera hlutlaust ríki, 47% 

þeirra eru sammála fullyrðingunni en 42% karla.  Það virðist því vera misskilningur meðal stórs 

hluta almennings um það hvað felst í aðild Íslands að Atlantshafsbandalaginu og gæti það 

tengst því að hugtökunum herleysi og hlutleysi sé blandað saman en gætu aðrir þættir einnig 

útskýrt það. Hugmyndin um hlutleysi Íslands getur hafti áhrif á það að fólk telji ólíklegt að 

Ísland verði skotmark hryðjuverkaársása eða annara alþjóðaátaka.42  

Þátttakendum þótti helst ógna öryggi ríkisins voru það umhverfismálin sem komu 

ofarlega, en 25% töldu að náttúruhamfarir vera helstu ógnina við ríkið og 21% töldu það vera 

umhverfisvá þannig að samtals voru það 46% sem töldu umhverfismálin vera helstu ógn 

ríkisins. Hryðjuverkaógn er í fimmta sæti af þeim ógnum sem almenningur telur að ógni öryggi 

ríkisins og 31,6% svarenda setja hryðjuverk í eitt af fimm efstu sætunum. Bendir Silja Bára á 

að þrátt fyrir mikla fjölgun hryðjuverkaárása í löndunum í kring og fjölmiðlaumfjöllun um þau 

„sýnir þessi röðun vel að almenningur telur sér ekki stafa mikil ógn af skipulögðum aðgerðum 

svo sem hryðjuverkahópa eða önnur ríki.“43  

41% töldu friðsamleg tengsl Íslands við nágrannaríki sín sé það sem tryggir helst öryggi 

ríkisins. Næstu þrjú eru nær jöfn í sæti, smæð ríkis, herleysi og aðild að Atlantshafsbandalaginu 

eru öll á bilinu 16-17%. Aðeins nefna 7% aðra vestræna samvinnu og 1% Schengen-samstarf 

sem mikilvægasta þáttinn.44 

 Munur á svörum milli karla og kvenna var mikill, 18% kvenna telja að herleysi sé það 

sem helst tryggi öryggi ríkisins en 14% karla. 43% kvenna telja að friðsamleg tengsl við 

nágrannaríkin tryggi helst öryggi landsins en 38% karla. Aftur á móti telja 11% kvenna en 24% 

karla að Atlantshafsbandalagið skipti mestu máli hvað varðar öryggi landsins. Trú á mikilvægi 

Atladshafsbandalagsins eykst með aldri. Aðeins 8% fólks undir þrítugu taldi vera Íslands í 

Atlantshafsbandalaginu vera mikilvægustu öryggistrygginguna en 25% þeirra sem eru yfir 

sextugu. Einnig er fylgni milli hærri tekna og þess að telja Atlantshafsbandalagið skipta mestu 

                                                      
42 Sama heimild, 7.  
43 Sama heimild, 10-11.  
44 Sama heimild, 11.  
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máli fyrir öryggi ríkisins. Að lokum kemur fram að mikill munur er á milli því hvernig kjósendur 

stjórnmálaflokkanna svara spurningunni og var mikil gjá milli hægri og vinstri.45 

  

                                                      
45 Sama heimild, 12. 
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4 Aðferðafræði 

Markmið rannsóknar minnar er að skoða hvaða áhrif aukinn öryggisviðbúnaður vegna 

hryðjuverkaógna hefur áhrif á nokkra einstaklinga, hvað þeim finnst um hann með sérstaka 

áherslu á vopnaburð lögreglu á Litahlaupinu í Reykjavík og Þjóðhátíðardeginum, 17. Júní 2017. 

Með eigindlegri aðferð er áhersla lögð á að skoða nánar og dýpra en það sem við sjáum á 

yfirborðinu. Flestar eigindlegar rannsóknir byggjast á þeirri hugmynd að raunveruleiki 

einstaklinga mótist af reynsluheim þeirra. Í eigindlegum aðferðum er túlkun á 

reynsluheiminum miðpunktur rannsóknarinnar.46 Rannsakandinn hefur áhuga á að skilja 

hvaða merkingu viðmælandinn leggur í þau fyrirbæri sem eru til rannsóknar. Raunveruleikinn 

er ekki fundinn heldur búinn til af einstaklingum sem sem túlka heiminn sem þeir lifa í.47 

Eigindleg aðferð hentar því vel fyrir mína rannsókn. Markmið hennar er að taka til rannsóknar 

hvaða áhrif aukinn vopnaburður lögreglu og auknar sýnilegar öryggisráðstafanir hafa á 

reynsluheim nokkurra einstaklinga. Að sjá vopnaða lögreglumenn á stórviðburðum í Reykjavík 

er eitthvað sem aðeins hefur sést á síðastliðnum árum. Hvaða áhrif það hefur á fólk og hvernig 

það upplifir það hefur því ekki verið rannsakað mikið. Eigindleg aðferð er góð leið til að kafa 

dýpra í hugarheim fólks og fá dýpri skilning á því hvaða merkingu einstaklingar leggja í 

viðkomandi málefni því hentar hún vel fyrir rannsókn þessa. 

 Í eigindlegum aðferðum er aðleiðsla notuð til að koma fram með kenningar. Með 

aðleiðslu er byrjað á því að rannsaka reynsluheiminn og í því ferli er kenning þróuð í samræmi 

við það sem maður sér. Þetta er oft kölluð grunduð kenning (e. grounded aproach). Hinn 

póllinn á því er afleiðsla þar sem fyrsta skrefið í ferlinu er að setja fram kenningu og er 

kenningin prófuð til að gá hvort hægt sé að hrekja hana, afleiðsla er oft notuð í megindlegum 

aðferðum. Hægt er að fara fram og aftur milli aðleiðslu og afleiðslu. Þannig er rannsóknarferlið 

stöðugt samtal milli kenninga og gagna. Ef kenningar eru sögur um það hvernig heimurinn 

gengur fyrir sig þá eru alltaf einhverjar aðrar sögur sem geta bætt einhverju við og í því ljósi 

má segja að kenningarferlið sé aldrei búið. Bakgrunnur og reynsla rannsakenda hefur áhrif á 

hvernig hann sér gögnin, því gætu tveir rannsakendur sem greina sömu gögn komist að 

                                                      
46 Kristin G. Esterberg, Qualitative Methods in Social Research, (Boston: McGraw-Hill, 2002), 1-3.  
47 Sharan B. Merriam, Elizabeth J. Tisdell. Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation, 4. útg. 
(Jossey Bass, 2016), 24. 
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sitthvorri niðurstöðunni. Í eigindlegum aðferðum eru kenningar því sjaldnast hraktar heldur 

bætast þær kennignar aðeins við vitneskju okkar á heiminum. 48 

Hálfstöðluð viðtöl eru ein af mest notuðu viðtalstækni í eigindlegum rannsóknum. Í 

hálfstöðluðum viðtölum er viðtalsrammi með spurningum og viðbótarspurningum mótaður 

fyrir fram áður en viðtalið á sér stað. Þannig myndast gott samtal milli rannsakenda og 

viðmælenda. Til að viðtalið sé sem best heppnað þarf að eiga sér stað gagnkvæmur skilningur 

og traust milli viðmælenda og rannsakenda, þannig nær viðmælandi að deila með 

rannsakenda þeirra persónulegu skoðunum og tilfinningum.49  

Kódun er greinandi ferli þar sem hugtök og hugmyndir eru skilgreindar og eiginleikar þeirra 

uppgötvaðir í gegn um gögn.  Með opinni kódun eru gögnin tekin í sundur og skoðuð og eru 

þau borin saman og leitað er að því sem er líkt og því sem er ólíkt við gögnin.  Atburðir, hlutir, 

aðgerðir, samskipti sem eru talin vera lík í eðli sínu eða tengjast saman eru settar saman í 

flokka. Þegar gögn eru greind þarf að nefna hugmyndirnar, skilgreina þemu og þróa þemu með 

tilliti til eiginleika þeirra.50 

4.1 Framkvæmd rannsóknar 

Rannsóknin fór fram á tímabilinu 12-19. nóvember 2018. Tekin voru viðtöl við fjóra 

einstaklinga sem höfðu upplifað aukna gæslu og öryggisráðstafanir vegna hryðjuverkaógna og 

höfðu þau öll farið á Litahlaupið í Reykjavík 2017. Auglýsti ég eftir fólki á Facebook og með því 

að spyrjast fyrir í kringum mig. Ég vildi fá fólk sem hafði verið viðstatt einhverjar af 

fjöldasamkomunum á Íslandi 2017 þar sem vopnaðir lögreglumenn voru sýnilegir og var það 

kostur ef fólk hafði ferðast og upplifað samskonar öryggisgæslu erlendis. Viðmið viðtala var 30 

mínútur að lengd. Var ætlunin að fá tvo karla og tvær konur til viðtals en erfiðara var að finna 

karlkyns viðmælendur og var niðurstaðan því þrjár konur og einn karl.  Notuð voru hálfstöðluð 

viðtöl þar sem spurningalisti með 10 spurningum hafði verið undirbúinn fyrirfram var notaður 

til viðmiðunar. Viðtölin fóru fram á stöðum sem viðmælendur höfðu átt frumkvæði að og var 

tímasetning viðtalanna ákveðin í samráði við viðmælendur. Nafnleynd var viðhöfð í 

viðtölunum og var viðmælendum tjáð það fyrir fram. Með fengnu leyfi viðmælenda voru 

viðtölin hljóðrituð. Viðtölin voru frá 16-32 mínútur að lengd en var tími á vettvangi frá 25-50 

                                                      
48 Sama heimild, 6-8. 
49 Roger Pierce, Research Methods in Politics: A practical guide. (Sage Publications, 2013), 118.  
50 Sama heimild, 242. 



26 

mínútur að lengd. Athugasemdir og hugleiðingar voru skráðar og voru viðtölin svo þemagreind 

auk þess sem greiningarblað var útbúið. Að því loknu voru öll viðtölin grein með kódun. Öll 

gagnaúrvinnslan, afrituð viðtöl og greiningarblöð voru samtals 45 blaðsíður. 

4.1.1 Viðtalsrammi 

Viðtalsramminn var hafður til hliðsjónar þegar á viðtölunum stóð og er hann eftirfarandi.  

Almennar spurningar um einstaklinginn: 

1.       Aldur 

2.       Menntunarstig 

3.       Kyn 

4.       Atvinna 

Spurningar um viðhorf og upplifun af öryggisviðbúnaði og eftirliti: 

1. Hefur þú tekið eftir auknum öryggisviðbúnaði vegna hryðjuverkaógna á síðustu árum? 

Finnurðu fyrir því í þínu daglega lífi? 

2. Ef svo er: hver er þín upplifun á auknum öryggisviðbúnaði vegna hryðjuverka á síðustu 

árum? 

3. Hefur þú upplifað það að sjá lögreglu eða hermann með sýnilega byssu? Geturðu lýst 

þeirri reynslu, sagt mér frá hvernig þér leið þegar þú sást það. Myndirðu segja að 

það hafi aukið öryggistilfinningu þína eða minnkað? 

4. Hefur þú farið í gegn um vopnaleit á flugvelli? Geturðu lýst þeirri reynslu, sagt mér frá 

því hvernig  þér leið þegar þú fórst í gegn um vopnaleitina? Myndirðu segja að það 

hafi aukið öryggistilfinningu þína eða minnkað? 

5. a. Ímyndaðu þér að þú sért á skemmtun niður í bæ með fjölskyldu eða vinum. Telur þú 

að þú myndir finna fyrir ótta eða óöryggi vegna þess að  hryðjuverkaárás gæti átt sér 

stað? 

b. Ef þú sæir sýnilegar öryggisráðstafanir á þessari skemmtun svo sem lokanir gatna og 

lögreglumenn með sýnilegar byssur, myndir þú finna auknu öryggi við að sjá það eða 

auknu óöryggi? Eða hvorugt? 

6. Hver er þín skoðun á auknum sýnileika öryggisráðstafana vegna hryðjuverkaógna, 

telur þú að það minnki eða auki líkur á hryðjuverkum? Telur þú að það auki eða 

minnki öryggistilfinningu fólks? 
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7. Telurðu að það sé of mikið eða of lítið gert til þess að koma í veg fyrir hryðjuverk? Eða 

jafvel mátulegt? 

8. Myndirðu vilja sjá breytingar á því fyrirkomulagi sem er í dag hvað varðar 

öryggisgæslu? Til dæmis á flugvöllum og stórum íþróttaviðburðum.   

9. Ertu hlynnt/ur eða mótfallinn því að lögreglan fái auknar rannsóknarheimildir og 

búnað vegna hryðjuverkaógna? 

10. Berðu mikið eða lítið traust til lögreglunnar? 

 

5 Niðurstöður 

Í eftirfarandi kafla mun ég setja fram niðurstöður rannsóknar minnar. Eftir greiningu á 

gögnunum fann ég tvö þemu sem eru eftirfarandi. 

 Öruggt Ísland í hinum stóra heimi: sjálfsmynd saklausa Íslendingsins.   

 Öryggi og frelsi frá vopnuðu umhverfi: hugmyndin um hið mannlega andlit lögreglu 

breytist. 

5.1 Öruggt Ísland í stórum heimi: sjálfsmynd litla Íslendingsins  

Nokkuð ljóst er að viðmælendur upplifðu Ísland öruggt ríki miðað við önnur ríki. Við það 

að sjá vopnaða lögreglumenn virðist það ýmist grafa undan þeirri hugmynd eða styrkja þá trú 

og þess vegna telja þau ekki vera þörf á auknum vopnaburði. Misjafnt var hvort aukinn 

vopnaburður lögreglu hafi aukið öryggistilfinningu viðmælenda eða minnkað hana.  

Gunna er 35 ára tveggja barna móðir sem býr í Grafarholti, hún hafði farið á Litahlaupið 

öll þrjú árin sem þau höfðu verið haldin. Áður en hún sá vopnaða lögreglumenn á Litahlaupinu 

upplifði hún Ísland öruggt land. Með auknum sýnileika vopnaðrar lögreglumanna í Reykjavík 

gróf undan þeirri hugmynd. Í samtalinu kom fram að hún treysti lögreglu og fannst henni 

þægilegt að vita af því að lögreglan sé með aukinn viðbúnað þótt að hún teldi það að hún væri 

vopnuð byssum bæri þess merki að það væri meiri ógn til staðar. Í umræðu um aukinn 

öryggisviðbúnað lögreglu vegna hryðjuverkaógna lýsti hún því yfir að henni fyndist sérstaklega 

óþægilegt að vita til þess að það sé ógn til staðar á Íslandi.  

Ég fann alveg fyrir öryggi, mér finnst þægilegra að vita að lögreglan er allavegana að - að 
viðbúnaður sé, en mér finnst líka óþægilegt að vita til þess að, að það sé einhver ógn, að 
þeir halda að þetta sé komið á það stig að það sé einhver ógn til staðar,  sérstaklega hérna 
á litla Íslandi.  
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Aðspurð hvort aukin öryggisgæsla hafi aukið eða minnkað öryggistilfinningu hennar svaraði 

hún því að hún hafi minnkað.  „Minnkað hana“ segir hún,  „því ég hélt ég væri örugg þú veist 

hérna - á Íslandinu sko.” Þegar hún fór á Litahlaupið árið 2016 og ekki voru vopnaðir 

lögreglumenn hefði henni ekki dottið í hug að einhver myndi vilja meiða fólkið sem var að 

skemmta sér, en það breyttist eftir að hún fór árið 2017 og lögreglan var vopnuð skotvopnum. 

Ég fór nottla árið áður, þá var miklu minna [..] það voru löggur skilurðu bara til öryggis ef 
eitthvað kemur upp á en maður er svona meira að hugsa til dæmis fyrir ári síðan [..] þá 
hugsaði maður meira svona, ókei, ef einhver slasast eða ef eitthvað kemur upp á þá eru 
löggurnar þarna en ekki er einhver að reyna að meiða mig, sko, fyrir ári síðan, datt mér 
ekki í hug að einhver myndi detta í hug að reyna að meiða fólk sem er bara þarna að að 
skemmta sér. 

Bætir hún svo við: 

Fyrir einhverjum x mörgum árum þá datt manni ekki í hug hryðjuverk þetta var bara 
eitthvað svo langt í burtu frá manni þannig einhverneginn er þetta alltaf að koma nær 
manni og nær manni. 

Hugmyndinni um að Ísland sé öruggt land veikist við það að sjá lögreglumenn vopnaða og telur 

hún það þess merki að hryðjuverkaógn sé að færast nær landinu.  Jóna sagði frá því að hún 

hafi farið í ferðalag til New York og það kviknaði í húsi. Hún upplifði að hryðjuverkaógn hafi 

ekki haft eins mikla áhrif á sjálfa sig og Bandaríkjamenn vegna þess að hún er Íslendingur. 

Að vera þarna stödd í New York og sjá allt þetta „panikk“ og ég litli Íslendingurinn, ég held 
að Ísland sé svo öruggt og allt það og ég vona það að sé öruggt. Og þarna fann ég fyrst 
fyrir því hvað þessir hlutir hafa rosalega mikil áhrif á alla. 

Sara er 37 ára fatahönnuður sem býr í miðbæ Reykjavíkur. Henni finnst tímarnir vera að 

breytast á Íslandi, hún upplifir að Ísland hafi verið öruggara hér áður fyrr en að tímarnir séu að 

breytast hratt. Þess vegna telur að það geti verið nauðsynlegt að lögreglan sé með byssur þótt 

hún sé ekki hrifin af því. Aðspurð hvernig henni hafi liðið þegar hún sá vopnaða lögreglumenn 

á Litahlaupinu segir hún: 

Það nottla bara eitthvað nýtt og það hræðir mann alveg, það minnir mann svolítið á hvað 
heimurinn er orðinn hræðilegri og en á sama tíma, maður vill hafa öryggisgæslu en maður 
vill kannski ekki hafa byssur í andlitinu á sér eða þú veist í kring um sig.  

Í þessu svari sést hvernig hún upplifir að vopnaburður lögreglu lýsi versnandi heimi. Sýnileiki 

vopnaburðar lögrelgu grefur undan hugmynd hennar um að heimurinn sé öruggur og 
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staðfestir hugmynd hennar um að heimurinn sé á versnandi veg. Í áframhaldandi umræðu um 

aukinn vopnaburð lögreglu segir hún: 

Þú veist ég man þegar umræðan var um að lögreglan væri með byssur og það varð allt 
brjálað og ég var alveg dálítið brjáluð líka, þú veist, mér fannst það mjög óþægilegt, og 
bara þurfi þetta virkilega, þú veist, en svo er bara staðreynd, hlutirnir eru að breytast, 
glæpirnir eru að verða harðari [..] Það er bara miklu meiri harka í samfélaginu, og ég hugsa, 
þetta er bara afleiðing þess í rauninni.  

Hugmynd hennar um breyttan og versnandi heim heldur áfram og sér hún vopnaburð lögreglu 

sem staðfestingu á því.  

Sara sagði einnig frá því að hún hafi lent í ráni þegar hún var í námi í Búdapest og lenti 

hún svo í mjög svipuðu ráni hér á Íslandi fyrir tveim árum. Hún segir það vera til marks um það 

að raunveruleikinn sé að verða harðari hér á Íslandi.  

Og þessi tilfinning sem ég fékk þegar þetta gerist með bílinn var svona sama tilfinning sem 
ég fékk þú veist í norðaustur Evrópu - skilurðu - svona hlutir gerast þar - þar hefur bara 
fólk legið á laumunni eða þú veist svona finnst manni að gerist ekki á Íslandi.  En þarna 
einhvernegin upplifði ég nákvæmlega sömu tilfinningu en í Búdapest [..] ég var alveg 
viðbúin þessu þar - allt önnur menning og kúltúr en [..] á Íslandi, ég er búin að búa hérna 
lengi þú veist [..] þetta var eitthvað svo mikið sjokk, mér finnst harkan orðin svo mikil.   

Þannig lýsir hún því hvernig henni finnst samfélagið vera að breytast á Íslandi. Að hið saklausa 

Ísland sem hún taldi vera til staðar sé að breytast. Þegar hún fór til Búdapest og lenti í ráni 

fannst henni það ekki skrýtið því hún bjóst við því að það gæti gerst á meginlandi Evrópu. Þegar 

hún lenti í því á Íslandi fannst henni það til marks um að Ísland væri ekki eins öruggt og hún 

hafi talið áður.  

Sara hefur tekið eftir auknum öryggisviðbúnaði lögreglu vegna hryðjuverkaógna og telur 

hún vera þörf á því. Aðspurð segir hún.  

Já, ég hef fundið aukningu, algjörlega,  mér finnst lögreglan líka bara vera meira sjáanleg 
og ég held það sé alveg, persónulega held ég að það sé alveg þörf fyrir því.  

Í umræðu um Ísland segir hún: 

Þetta er bara orðið svo breytt [..] mér finnst bara síðustu 5-10 ár mér finnst bara hlutirnir 
hafa versnað svakalega það er bara mér finnst Ísland vera að breytast mikið ég held það 
sé bara margt sem spilar inn í bara samfélagið, fátæktin og hérna bara geðheilbrigðiskerfið 
er bara algjörlega í „fokki“ og þú veist bara þarf bara að vinna í svo mörgu hérna – og þar 
kannski að leiðandi þarf bara lögreglan að - vera með byssur - ég veit það ekki. 
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Hún segir að það sé ákveðin huggun í því og að það veiti henni öryggistilfinningu að hafa 

lögregluna vopnaða á stórum fjöldasamkomum þótt hún vilji ekki að vopnaburður verði 

viðtekin venja á Íslandi.  

Mér finnst bara vond tilhugsun að normalísera byssur, mér finnst það svona vond 
tilfinning, kannski er ég í einhverri þversögn, en þú veist það er samt einhver 
öryggistilfinning allavegana þegar þú ert í mikilli mannmergð. 

Sara sagði mér frá því þegar hún fór til Tyrklands og upplifði þar mikið sýnilegt yfirvald. Þar sá 

hún mikið af vörðum með hríðskotabyssur og fannst henni það óþægilegt. Fannst henni hún 

ekki geta notið umhverfisins eins vel. Hún sagði einnig að henni hafi fundist það sérstaklega 

óþægilegt vegna þess að hún er Íslendingur og sé ekki vön þessu.  

Upplifunin var - þú veist ég naut þess ekkert eins vel - umhverfisins og ég fékk svona 
ónotatilfinningu [..] ég fékk svona tilfinningu eins og ég ætti að vera í viðbragðsstöðu af 
því það væri eitthvað að fara gerast [..] eitthvað hræðilegt [..] en af því ég er nottla bara 
frá Íslandi og er ekkert vön þessu en auðvitað vill maður vera „safe“ en mér fannst þetta 
aðeins of mikið. 

Virðist vera sem upplifunin í Tyrklandi hafi valdið henni óöryggi vegna þess hve sjáanlega 

yfirvaldið var mikið.  

Jóna er 44 ára gömul kona úr Hlíðahverfi Reykjavíkur. Henni finnst Ísland vera mjög 

öruggt land og hefur litla trú á að hér verði hryðjuverk. Henni finnst skrýtið að hér skuli hafa 

verið lögreglumenn vopnaðir skotvopnum á Litahlaupinu 2017, hún upplifði ekki ótta við að 

sjá lögreglumennina. Aðspurð hvernig henni leið þegar hún sá lögreglu vopnaða skotvopnum 

á Litahlaupinu, segir hún:  

Já, mér fannst þetta alveg spes sko en sko það var nottla á þessum tíma þar sem að það 
var alltaf verið að, það var soldið svona í umræðunni meira og þá einhvernegin svona þetta 
er bara umræðan og þetta er eitthvað sem er bara að gerast úti í heimi og ég pældi alveg 
í því, mér fannst þetta alveg spes en ég sagði já ókei þetta er kannski eitthvað sem koma 
skal hér - en ég var ekkert eitthvað hrædd eða eitthvað svoleiðis.  

Aðspurð hvort hún teldi að það gæti orðið hryðjuverkaárás á Íslandi sagði hún að henni fyndist 

ekki vera svo: 

Nei mér fannst það ekki, ekki þannig þú veist, eða nei ég upplifði það ekki þá mér fannst 
þetta samt eitthvað pínu skrítið jú en einhvernegin já já Ísland bara búið að stimpla sig 
sem eitthvað stórt hryðjuverkaríki og hryðjuverkaárás að koma bara glætan spætan sko, 
ég trúði því bara ekki og trúi því ekki enn að það sé að koma hérna - Allavegana ekki 
Íslendingur að keyra inní einhverja þvögu. En maður er kannski svo barnalegur hérna á 
Íslandi hvað það varðar, maður vill einhvernegin trúa bara sakleysinu hér heima svo fer 
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maður bara í einhvern annan gír þegar maður fer einhvert til útlanda og sér allt þetta fólk 
og svona, eða þú veist ég er ekki að tala um fólk heldur bara fjöldann það eru bara svo 
margir.  

Hér sést að sú hugmynd um að munur sé á Íslandi og öðrum löndum sem hún hefur ferðast til 

þegar kemur að öryggi. Finnst henni öruggara að vera á Íslandi heldur en í útlöndum og megi 

að einhverju leyti skýra þann mun á fámenni hér á Íslandi en miklum fjölda fólks erlendis. Fjöldi 

fólks er svo mikill erlendis og að maður væri samdauna því að sjá vopnaða verði í útlöndum:  

En hérna, en sko þegar maður er úti þá er maður alltaf með varann þá einhvernegin það 
er svo margt fólk það er svo mikill fjöldi og maður er einhvernvegin vanari að sjá vopnaða 
verði erlendis heldur en hér og þá verður maður soldið samdauna því úti. 

Jón er 37 ára gamall maður sem fór á Litahlaupið árið 2017. Honum fannst viðbúnaðurinn 

á Litahlaupinu ekki vera í samræmi við hættuna. Þess vegna minnkaði öryggistilfinning hans 

við það að sjá aukna öryggisgæslu. Hann telur að það fari eftir aðstæðum hvort 

öryggistilfinningin minnki eða aukist eftir því hvort það sé nægilega góð ástæða fyrir 

öryggisgæslunni. Í umræðu um mun milli upplifun hans þegar hann var staðsettur í Brussel og 

upplifði aukna öryggisgæslu og upplifun hans í Reykjavík sagði hann: 

Út í Brussel þar sem var í alvörunni eitthvað neyðarástand út af árásum - þá voru þetta 
kannski svolítið eðlileg viðbrögð og að því leytinu hafði þetta allavega ekki neikvæð áhrif 
á öryggistilfinninguna, en síðan þegar þetta gerist hérna á Íslandi án þess að það sé einhver 
sko - undanfari sem setur þetta í rétt samhengi, þá hefur þetta öfug áhrif og þá finnst 
manni kannski - finnst manni samfélagið vera óöruggara þegar allt í einu birtist vopnuð 
lögregla til að bregðast við einhverju sem að mér finnst. 

Telur hann að vopnaburður lögreglu geti aukið ótta um að samfélagið sé óöruggt ef það liggur 

ekki nægilega góð ástæða fyrir auknum vopnaburði. 

5.2 Öryggi og frelsi frá vopnuðu umhverfi: hugmyndin um hið mannlega andlit 
lögreglu breytist 

 Í samtölum við viðmælendur mátti heyra að þau höfðu ákveðna ímynd um lögregluna 

á Íslandi. Komu fram hugmyndir eins og að hún hafi mannlegt andlit, sé aðgengileg, 

skemmtileg og „kósí“. Þegar lögreglan vopnaðist skotvopnum breyttist þessi ímynd, hún varð 

óaðgengilegri og hafði óþægilegri nærveru og er hefur hlutverk hennar í hugum viðmælenda 

breyst eins og má sjá í svari Gunnu. Þegar Gunna lýsti því hvernig hún upplifði löggæslu á 

Litahlaupinu árið 2016 þegar lögreglan var ekki vopnuð skotvopnum sagði hún að hún liti á 



32 

þau sem starfsfólk sem væri til staðar ef slys eða óhapp kæmi upp á en ekki sem gæslu sem 

væri að vernda borgarana frá öðrum samborgurum sínum.     

 Í svari Jónu við spurningu um hvort henni fyndist að lögreglan ætti að fá auknar 

heimildir til að bera vopn segir hún: 

Jú, jú ef að þess þarf. Ef að þeim þykir það, ég ætla ekki að fara skipta mér að því, þetta er 
þeirra starf og ég treysti þeim að geta hlúð að okkur sko þú veist sko eða passað upp á 
okkur en ef að þeim þykir það ef að þeir eru farnir að upplifa að það sé þörf á því, sem að 
er örugglega, kannski. En það er nottla voða kósí að sjá bara lögguna á hjóli niðri í bæ, 
haldandi utan um fólkið.  

Í svari hennar má sjá hvernig hugmyndin um „kósí“ lögreglu breytist þegar auknar heimildir til 

vopnaburðar eru veittar.  

Í umræðu við Jón um hvort aukin vopnaburður og sýnileg gæsla hafi fælingarmátt segir hann: 

Ef að það er í alvöru einhver hætta þá finnst mér að lögreglan hafi fullt af öðrum leiðum 
til þess að bregðast við heldur en að vera gangandi með vopn á meðal fólks, það er hægt 
að vera með [..] Sérsveit einhvers staðar í hliðargötu tilbúna eins og hefur verið sko - mjög 
lengi á svona stórum viðburðum og þá er bara kallað í hana ef þarf af því að mér finnst 
það einmitt kosturinn við löggæsluna á íslandi þetta mannlega andlit sem hún hefur. Og 
það er náttúrulega mjög jákvætt á svona stórum viðburðum að vera með svona sýnilega 
löggæslu að hún sé á svona hvað á ég að segja - svona aðgengilegu formi, eitthvað sem þú 
ert ekki hræddur við heldur getur leitað til. 

Telur hann vera kost að lögreglan hafi mannlegt andlit og að hún sé aðgengileg, einhver sem 

fólk er ekki hrætt við og telur sig geta leitað til. Þessi ímynd af lögreglunni breytist þegar hún 

ber vopn innan um almenning.  

í umræðu við Söru um hvort hún myndi vilja sjá breytingar á því fyrirkomulagi 

öryggisgæslu sem er á stórviðburðum á Íslandi segir hún að hún myndi vilja sleppa því að hafa 

lögregluna vopnaða.  

Já - maður myndi nottla bara vilja - ég myndi vilja sleppa því á þú veist svona stórum 
viðburðum eins og Color run og 17. júní, að hafa lögregluna með byssu, en þú veist, það 
væri svona mín óskastaða en það er auðvitað einhver ástæða fyrir því að það sé, þú veist 
ég myndi vilja í fullkomnum heimi þá myndi ég vilja að lögreglan væri bara á hjóli og þú 
veist svona [..] En það virkar ekki þannig. 

Telur hún það þó ekki raunhæft vegna hennar reynslu finnst henni góð huggun í því að 

lögreglan sé með byssu og geti þannig verndað borgarana betur.  

En af því ég er alveg lituð af persónulegri reynslu sem er slæm að þá finnst mér alveg - líka 
huggun í því að lögreglan sé með byssu.  
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Þarna má sjá hvernig þessar tvær hugmyndir stangast á, hugmyndin um að lögreglan sé 

aðgengileg en einnig að hún hafi getu til að vernda borgarana.  

6  Umræða 

Í rannsókn þessari var ljósi varpað á upplifun nokkurra einstaklinga til aukins öryggisviðbúnaðs 

vegna hryðjuverkaógna síðastliðinna ára. Niðurstöður mínar voru tvíþættar.  

Annars vegar eru niðurstöðurnar þær hugmyndir viðmælenda um að Ísland væri öruggt 

ríki skipti máli hvað upplifun þeirra varðar auknar öryggisráðstafanir vegna hryðjuverkaógna. 

Við það að sjá auknar öryggisráðstafanir vegna hryðjuverkaógna, svo sem vopnaða 

lögreglumenn á Litahlaupinu varð annað hvort grafið undan þeirri hugmynd eða að hún varð 

viðmælendum skýrari. Gunnu og Jóni fannst öryggistilfinningin hafa minnkað þegar þau sáu 

lögreglur vopnaða byssum á Litahlaupinu vegna þess að hún hafi talið Ísland öruggt land fyrir 

það, hugmyndin um öruggt Ísland varð veikari við þá upplifun. Sara hafði þá hugmynd að Ísland 

hafi verið öruggt land en á síðustu árum hafi það breyst mikið, fannst henni það að sjá vopnaða 

lögreglumenn minna hana á að samfélagið sé að verða hættulegra. Jóna hafði þá hugmynd að 

Ísland væri öruggt land og við það að sjá auknar öryggisráðstafanir á Litahlaupinu varð sú 

hugmynd skýrari, hún taldi litlar líkur á að hér yrði hryðjuverkaárás og upplifði ekki ótta við að 

sjá vopnaða lögreglumenn á Litahlaupinu.  

Í öðru lagi hafa viðmælendur ákveðna ímynd af lögreglunni á Íslandi. Komu fram 

hugmyndir eins og að hún hafi mannlegt andlit, sé aðgengileg og skemmtileg og „kósí.“ Þegar 

lögreglan vopnaðist skotvopnum breyttist þessi ímynd, hún varð óaðgengilegri og hafði 

óþægilegri nærveru og er hefur hlutverk hennar í hugum viðmælenda breyst. Mátti sjá þá 

hugmynd skýrskotast að með aukinni gæslu og þá sérstaklega vopnaburði lögreglu sé erfiðara 

að leita til yfirvaldsins ef eitthvað bjátar á.  Við það að bera sýnileg skotvopn verður lögreglan 

óaðgengilegri sem geir það að verkum að fólki finnist erfiðara að leita til lögreglu vegna þess 

að hún er ekki skynjuð sem hluti af almenningi lengur.  

 Af þessum niðurstöðum má sjá að misjafnt var milli einstaklinganna hvaða áhrif auknar 

öryggisráðstafanir og vopnaburður yfirvalds hefur á fólk. Hugmyndir þeirra og upplifun um 

öryggi skiptir máli hvað það varðar. Sjálfsmynd Íslendingsins og hugmyndir um öruggt Ísland 

var sterkt hjá viðmælendum en misjafnt var hvort það að sjá vopnaða lögreglumenn hafi haft 

þau áhrif að sú hugmynd varð veikari eða sterkari.   
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