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 i 

Útdráttur  
Markmið þessarar ritgerðar er að grafast fyrir um kosti og galla þess að lögreglan sé búin 

rafbyssum. Rafbyssur eru valdbeitingartæki sem gefa frá sér rafstraum til að yfirbuga mótaðila. 

Valdbeitingartækið getur nýst lögreglunni sem vægara úrræði í aðstæðum þar sem hún myndi 

annars grípa til skotvopna. Lögreglulið víða á Vesturlöndum notast við rafbyssur en ekki lögreglan 

á Íslandi. Ísland er jafnframt einungis eitt af fimm Vesturlöndum þar sem lögreglumenn ganga 

ekki með skotvopn við skyldustörf. Árið 2007 lagði ríkislögreglustjóri mat á hvort heimila ætti 

lögreglunni að nota rafbyssur en ákveðið var að gera það ekki sökum kostnaðar og vegna þess hve 

valdbeitingartækið þótti umdeilt.    

Með aukinni útbreiðslu rafbyssa hefur verið rætt um öryggi og skilvirkni tækisins. Í 

umræðunni er einna helst tekist á um hættuna sem snýr að lögreglumönnum og hættuna á því að 

mótaðilar verði fyrir meiðslum eða láti jafnvel lífið. Rannsóknarspurningin sem við leitum svara 

við er eftirfarandi: Hvaða áhrif hafa rafbyssur á starf lögreglumanna og almenna borgara? Til 

þess að svara henni var notast við fræðilegar heimildir og var enginn skortur á þeim. Helstu 

niðurstöður okkar eru þær að rannsóknir benda til þess að rafbyssur séu almennt taldar vera skilvirk 

og örugg valdbeitingartæki. Lögreglumenn eru almennt jákvæðir í garð rafbyssa og er meiðslatíðni 

lítil hjá lögreglumönnum og mótaðilum. Frá læknisfræðilegu sjónarhorni benda rannsóknir til þess 

að hverfandi líkur séu á því á að rafstraumur frá rafbyssum geti haft varanleg áhrif á starfsemi 

líkamans. Rafbyssur eru þó vissulega ekki hættulausar. Allri valdbeitingu fylgir einhver hætta á 

meiðslum en rannsóknir styðja að rafbyssur séu hættuminni en önnur valdbeitingartæki lögreglu.  

Með vísan í niðurstöður skoðanakönnunar meðal lögreglumanna má draga þá ályktun að 

lögreglumenn hérlendis telji skorta millistig valdbeitingar frá kylfu og yfir í skotvopn. Niðurstöður 

könnunarinnar sýna að lögreglumenn voru almennt hlynntir því að hafa aðgengi að rafbyssum. 

Eftir að höfundar höfðu kynnt sér fjöldann allan af útgefnum skýrslum og rannsóknum um 

rafbyssur telja þeir að taka ætti notkun rafbyssa á Íslandi aftur til skoðunar. Jafnframt telja höfundar 

að stjórnvöld ættu að vera opin fyrir því að lögreglan hér á landi taki rafbyssur tímabundið í notkun 

í tilraunaskyni, líkt og reynst hefur vel hjá nágrannaþjóðum okkar í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi. 

Lögreglan á Íslandi nýtur mikils trausts almennings og því má ekki glata. Vanda yrði vel til verka 

við mögulega innleiðingu rafbyssa og hafa gagnsæi að leiðarljósi.  
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Abstract 

The main aim of this thesis is to examine the pros and cons of the use of electrically conducted 

devices (ECD) by the police. ECDs are so called less lethal use of force equipment which emits 

electrical current to subdue suspects. ECDs are useful in certain situations where police would 

usually use lethal force because of the ECD’s capability to subdue suspects without serious injury. 

Police in many western countries are equipped with ECD’s, however the Icelandic police is not. 

Moreover, Iceland is one of only five western countries where police officers do not carry firearms 

on their person. In 2007, the national police commissioner in Iceland assessed whether the police 

should be armed with ECD’s but it was decided against it due to costs, efforts and how 

controversial ECDs are.  

ECDs have become very widespread and that has led to controversial debate on their safety 

and effectiveness. The debate centres on the danger the police officers are confronted with and the 

possibility of injuries that suspects might sustain or even sudden death. Our research question is: 

What effects do ECDs have on police officers and citizens? Academic sources were used to answer 

this question and there was no shortage of published research on ECDs. The main results are that 

ECDs are generally thought to be an effective and safe. Police officers’ attitudes towards ECDs 

are generally positive and injury rates for both police officers and suspects are low. From a medical 

point of view research shows that the chances of electrical currents from ECDs having permanent 

effects on the body are very low. ECDs are certainly not completely harmless. As with all police 

use of force, there is always a chance of injury. Research, however, suggests that ECDs are less 

dangerous than other use of force means the police employs.  

 The results of a 2012 survey of police officers in Iceland suggests that police officers feel 

that they lack an intermediate use of force option between batons and firearms. The survey results 

moreover suggest that officers are very supportive of ECDs. After having reviewed multiple 

academic sources, we recommend that the national commissioner re-examines the option of 

equipping the Icelandic police with ECDs and to consider the option of an ECD trial period as has 

proven successful in our neighbouring countries (Norway, Sweden and Finland). The Icelandic 

police enjoys high public trust that must not be compromised. Any ECD implementation measures 

must therefore be carefully carried out and transparent. 

Keywords: Taser/ECD, suspect, police, electrical currents, weapons, less lethal option 
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1. Inngangur 

Eitt af mörgum hlutverkum lögreglunnar er að vernda almenning og aðstoða þegar hætta steðjar 

að. Stundum þurfa lögreglumenn að grípa til valdbeitingar til að framfylgja þessu hlutverki (Ba og 

Grogger, 2018). Lögreglumenn eru nánast undantekningarlaust þeir einu sem hafa heimild til að 

beita valdi í störfum sínum hérlendis (lögreglulög nr. 90/1996; lög um meðferð sakamála nr. 

88/2008). Skilgreiningu á lögregluvaldi er að finna í frumvarpi til lögreglulaga: „Með 

,lögregluvaldi‘ er nánar átt við vald sem lögreglunni einni er falið til að gefa fyrirskipanir og til að 

grípa til aðgerða gagnvart þegnunum, með valdbeitingu ef nauðsynlegt er“ (frumvarp til 

lögreglulaga nr. 783). Að lögreglunni undanskilinni eru Landhelgisgæslan og tollyfirvöld 

handhafar lögregluvalds þegar þær starfsstéttir annast eða aðstoða við löggæslu (lögreglulög nr. 

90/1996).  

Til þess að lögreglumenn geti sinnt starfi sínu sem skyldi og gætt að eigin öryggi og annarra 

verða þeir að vera búnir viðeigandi valdbeitingartækjum (Rikander, 2017). Heimildir lögreglu til 

valdbeitingar eru þó ekki án takmarkana. Í reglum um valdbeitingu lögreglumanna og meðferð og 

notkun valdbeitingartækja og vopna hérlendis er útlistað hvers kyns búnað lögreglumenn mega 

bera og við hvaða aðstæður (reglur um valdbeitingu lögreglumanna og meðferð og notkun 

valdbeitingartækja og vopna, 1999).  

Lögreglustarfið er hættulegt starf (Fekedulegn o.fl., 2017) og eru vinnuslys tíðust meðal 

lögreglumanna hérlendis samanborið við aðrar starfsstéttir (Vinnueftirlitið, 2019). Algengustu 

slysin sem lögreglumenn verða fyrir eru af völdum högga sem þeir hljóta í einhvers konar átökum 

við mótaðila (Dagný Hulda Erlendsdóttir, 2018). Lögreglumenn finna sig þannig oft í aðstæðum 

þar sem öryggi þeirra og annarra er ógnað. Því getur verið nauðsynlegt fyrir lögregluna að beita 

sérstökum valdbeitingartækjum til að vernda almenning og sjálfa sig og ná stjórn á aðstæðum 

(White og Ready, 2010).  

Mismunandi er milli landa hvers konar valdbeitingartækjum lögreglulið eru búin. Í 

einungis fimm löndum í hinum vestræna heimi bera lögreglumenn ekki skotvopn á sér við 

skyldustörf. Ef horft er á allan heiminn á slíkt við í 19 löndum og/eða ríkjum (McCarthy, 2017). Í 

hinum vestræna heimi bera lögreglumenn ekki skotvopn í eftirfarandi löndum: Íslandi, Noregi, 

Bretlandi, Írlandi og Nýja-Sjálandi (Fekjær og Strype, 2015).  
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Valdbeitingartæki lögreglunnar eru misskaðleg og er þeim skipt í tvo flokka 1) „hættulega 

valkosti“ (e. lethal option), t.d. skotvopn og 2) „hættuminni valkosti“ (e. less lethal option), t.d. 

kylfur, lögregluhundar, varnarúði eða svokallaðar rafbyssur (e. electrical conducted 

weapons/Taser) (Mesloh, Henych og Wolf, 2009). Líkt og segir í framangreindum reglum um 

valdbeitingu lögreglumanna hefur lögreglan á Íslandi ekki heimild til að nota rafbyssur líkt og 

tíðkast víða annars staðar, s.s. í Bretlandi, Finnlandi, Bandaríkjunum og Kanada, svo fáein lönd 

séu nefnd (Cese, 2018).  

Rafbyssur gera lögreglumönnum kleift að yfirbuga mótaðila og halda góðri fjarlægð án 

mikilla líkamlegra átaka þegar önnur vægari úrræði duga ekki til (Braidwood, 2009). Um er að 

ræða rafmagnsvopn en öll meðferð slíkra vopna er ólögmæt hér á landi í dag (vopnalög nr. 

19/1998). Rafbyssur gætu nýst í aðstæðum þar sem lögregla myndi annars grípa til skotvopna og 

hefur notkun slíkra valdbeitingartækja m.a. nýst finnsku lögreglunni vel (Rikander, 2017). 

Rafbyssu er hægt að nota í návígi þar sem henni er þrýst á húð viðkomandi en þegar tekið er í 

gikkinn sendir hún frá sér spennu út í rafskautin fremst á byssunni. Jafnframt er hægt að nota hana 

úr fjarlægð þar sem rafskautunum er skotið í föt eða húð viðkomandi með því að tekið er í gikkinn 

og straumurinn fer áfram eftir rafskautunum og í mótaðilann. Áhrif straumsins valda því að 

mótaðilinn stífnar upp og á erfitt með að hreyfa sig sem þannig auðveldar lögreglunni að yfirbuga 

viðkomandi og ná stjórn á aðstæðum (Peel, 2017).  

Svo virðist sem íslenska hugtakið „rafbyssa“ yfir valdbeitingartækið Conducted Electrical 

Weapons (betur þekkt sem Taser) hafi fest sig í sessi hér á landi og héðan af munum við notast við 

þá þýðingu. Rétt er þó að nefna að rafbyssur flokkast ekki sem eiginleg skotvopn (Braidwood, 

2009) heldur valdbeitingartæki og hafa rafbyssur einnig verið kallaðar „rafstuðtæki“ (þingskjal nr. 

533/2007-2008. Svar dómsmálaráðherra).    

Upp hefur komið umræða í samfélaginu um að lögreglan hér á landi skuli bera rafbyssur 

að staðaldri, þá einna helst í ljósi þess að ofbeldi gagnvart lögreglunni og meiðsli lögreglumanna 

hafa aukist undanfarin ár (Helga Tryggvadóttir, 2015). Verkefnum lögreglunnar hefur ekki aðeins 

fjölgað til muna, heldur er sjálft lögreglustarfið sagt orðið hættulegra og álag á starfsmenn í 

hámarki (Jóhann K. Jóhannsson, 2020). Einnig hefur starfsstéttin glímt við mikla manneklu með 

tilliti til fólksfjölgunar og mikillar fjölgunar ferðamanna. Skortur er á lögreglumönnum til þess að 

sinna starfinu en greiningardeild ríkislögreglustjóra telur vanta á þriðja hundrað menntaða 

lögreglumenn til þess að sinna löggæslu í landinu (Greiningardeild ríkislögreglustjóra, 2019).  
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Skiptar skoðanir eru á því hvort lögreglumenn á Íslandi eigi að bera rafbyssur. Margir telja 

slíkt valdbeitingartæki óæskilegt vegna hættu á alvarlegum meiðslum eða jafnvel dauðsfalli 

mótaðila en mannréttindasamtökin Amnesty International hafa líkt notkun rafbyssa við pyndingar 

(Ariel o.fl., 2019). Spurningakönnun var lögð fyrir starfandi lögreglumenn á Íslandi árið 2012 og 

leiddi niðurstaða hennar í ljós að mikill meirihluti svarenda var hlynntur því að lögreglan hér á 

landi fengi heimild til að nota rafbyssur (framkvæmdastjórn Landssambands lögreglumanna, 

2012). Þessar niðurstöður benda til þess að lögreglumenn vilji geta brugðist betur við aðstæðum 

þar sem vinnan er að verða hættulegri og þeir sækist eftir meira öryggi við störf sín. Slíkt væri í 

takti við nýlega fréttaumfjöllun um aukið álag á lögreglustéttina (Jóhann K. Jóhannsson, 2020).  

Okkar mat er að lögreglumenn hér á landi telji skorta valdbeitingartæki sem stig á milli 

kylfu og skotvopns en samkvæmt niðurstöðum rannsóknar á Nýja-Sjálandi voru lögreglumenn þar 

í landi á þeirri skoðun að rafbyssur henti vel til þess að fylla í þá eyðu valdbeitingarstigans (New 

Zealand Police, 2008). Ríkislögreglustjóri tók til skoðunar þann möguleika að lögreglumenn væru 

búnir  rafbyssum en lagðist gegn því vegna mikils kostnaðar og hversu umdeildar rafbyssur eru. 

Fyrir vikið taldi ríkislögreglustjóri að takmarka bæri vopnaburð lögreglu að svo stöddu (þingskjal 

nr. 607/2010-2011. Svar dómsmála- og mannréttindaráðherra). Það er ekkert nýtt að 

valdbeitingartæki lögreglunnar séu gagnrýnd. Á sínum tíma þegar úðavopn (OC gas) var tekið í 

notkun af lögregluliðum víða um heim fór af stað svipuð umræða og vangaveltur um áhrif og 

mögulegar afleiðingar notkunar þess (Rikander, 2017). 

Markmið þessarar ritgerðar er að draga fram kosti og galla rafbyssunotkunar lögreglu á 

grunni rannsókna sem gerðar hafa verið á Vesturlöndum. Rannsóknarspurningin sem við leitum 

svara við er eftirfarandi: Hvaða áhrif hafa rafbyssur á starf lögreglumanna og almenna borgara? 

Vonir okkar standa til þess að rannsóknin verði upplýst innlegg í umræðuna um hvort það sé til 

bóta að íslenska lögreglan sé búin rafbyssum. Ekki er til einhlítt svar við þessum vangaveltum. 

Viðfangsefnið er, eðli málsins samkvæmt, umdeilt (Soleimanirahbar og Lee, 2011; Peel, 2017; 

Sheridan, 2015) og þarf að grandskoða svo taka megi upplýsta ákvörðun um framhaldið. Sem 

útskrifaðir lögreglumenn frá Háskólanum á Akureyri, starfandi lögreglumenn og nemendur í BA 

námi í lögreglu- og löggæslufræði viljum við leggja okkar lóð á vogarskálarnar með því að rýna í 

rannsóknir sem snúa að rafbyssunotkun lögreglu.  

Ritgerðin er byggð þannig upp að fyrst útskýrum við almennt heimildir lögreglu til 

valdbeitingar og ræðum þann tækjabúnað sem lögreglan á Íslandi notast við. Næst förum við yfir 
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sögu rafbyssa og tilgang slíkra valdbeitingartækja fyrir lögreglulið í hinum vestræna heimi. Því 

næst er stiklað á stóru varðandi notkun rafbyssa á Norðurlöndum og á Nýja-Sjálandi ásamt því að 

við reifum afstöðu stjórnvalda og lögreglumanna hér á landi til rafbyssa. Loks er farið yfir helstu 

gagnrýni sem notkun rafbyssa hefur fengið og möguleg áhrif rafbyssu á mótaðilann og 

lögreglumenn með tilliti til meiðslatíðni. Í lokin drögum við svo saman niðurstöður okkar og 

ályktum út frá þeim.   
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2. Valdbeiting lögreglu 

Lögreglumenn og aðrir þeir er hafa heimild hérlendis til þess að beita valdi lúta reglum um hvernig 

valdbeitingu skuli háttað. Reglurnar eru frá árinu 1999 og bera yfirskriftina reglur um valdbeitingu 

lögreglumanna og meðferð og notkun valdbeitingartækja og vopna. Valdheimildir lögreglu er 

jafnframt að finna í lögreglulögum nr. 90/1996 og lögum um meðferð sakamála nr. 80/2008. 

Valdbeiting lögreglunnar er takmörkunum háð. Ávallt verður að gæta meðalhófs þannig að ekki 

sé gengið lengra í beitingu valds en nauðsyn krefur hverju sinni. Handhafar lögregluvalds þurfa 

jafnframt að gæta að fyllstu hlutlægni og skulu ekki beita sakaðan mann meira harðræði en lög 

heimila. Allar aðgerðir lögreglu þurfa að vera lögmætar og réttlátar. 

 Úrræði lögreglumanna og stigmögnun aðferða þeirra hér á landi er sett fram myndrænt í 

svonefndum valdbeitingarstiga lögreglu (sjá mynd 1). Fyrsta þrepið, skipanir, sýnir vægasta úrræði 

lögreglumanna sem fer svo stigvaxandi og nær hámarki með beitingu skotvopna. Nauðsynlegt er 

að samræmi sé á milli aðstæðna og viðbragða lögreglu því valdbeiting verður ávallt að vera 

réttlætanleg.  

Mynd 1 Valdbeitingarstigi íslensku lögreglunnar (reglur um valdbeitingu lögreglumanna og meðferð og notkun 
valdbeitingartækja og vopna, 1999) 

Valdheimildir lögregluliða byggja á lögum og gildandi reglum í hverju landi fyrir sig og 

eru þær mismunandi milli landa. Víðast hvar má finna einhvers konar útskýringu á því sem við 

köllum valdbeitingarstiga lögreglunnar (e. force contiuum, force policy). Valdbeitingarstigar 

lögregluliða heimsins eru fjölmargir og breytilegir og eru ekki aðeins mismunandi á milli landa 
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heldur jafnvel milli lögregluembætta (Rikander, 2017). Valdbeiting lögreglu er oft sett fram á 

myndrænan hátt, líkt og sjá má hjá íslensku lögreglunni. Framsetningin er allt frá því að vera eins 

og stigi eða þrep yfir í að vera línulegs eðlis eða jafnvel eins og hjól. Misjafnt er eftir löndum hvar 

í valdbeitingarstiganum rafbyssur eru staðsettar. Sums staðar eru rafbyssur ofarlega í honum, þ.e. 

í nálægð við skotvopn en annars staðar í neðri þrepum, nær líkamlegri valdbeitingu (Terrill og 

Paoline, 2013)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mynd 2 Valdbeitingarstigi norsku lögreglunnar (NOU, 2017). 

Mynd 2 sýnir valdbeitingarstiga norsku lögreglunnar. Ef norski valdbeitingarstiginn er 

borinn saman við þann íslenska má sjá margt sammerkt með þeim, eins og það að fyrstu stig 

valdbeitingar eru skipanir og stigmagnast með lögreglutökum og fjötrum. Þar á eftir koma 

varnarúði og kylfa. Það sem er mismunandi milli valdbeitingarstiganna tveggja er að norskum 

lögreglumönnum virðist heimilt að sparka og slá en slíkt er aðeins leyfilegt sem neyðarvörn 

lögreglumanna hér á Íslandi. Einnig er vert að nefna að lögregluhundar eru í fjórða þrepi íslenska 

valdbeitingarstigans en ekki hefur verið notast við þá hérlendis til margra ára. Reglurnar hafa 

ekki tekið breytingum frá útgáfudegi og mætti segja að tími sé kominn til uppfærslu á 

valdbeitingarstiga íslensku lögreglunnar. Rafbyssur eru í hvorugum valdbeitingarstiganum (sjá 

myndir 1 og 2) þar sem þær eru ekki hluti að staðalbúnaði lögreglu í löndunum tveimur (NOU, 

2017; reglur um valdbeitingu lögreglumanna og meðferð og notkun valdbeitingartækja og vopna, 
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1999). En áhugavert er að velta fyrir sér hvar rafbyssan yrði staðsett út frá öðrum 

valdbeitingaraðferðum lögreglunnar.  

 

2.1 Valdbeitingartæki lögreglunnar 

Í reglum um valdbeitingu lögreglumanna frá árinu 1999 eru skilgreindar sjö tegundir vopna sem 

íslenska lögreglan hefur heimild til að nota. Heimild til valdbeitingar er, eins og áður hefur komið 

fram, að finna í 14. grein lögreglulaga nr. 90/1996.  Í 7. gr. valdbeitingarreglnanna segir að 

ríkislögreglustjóri ákveði hvaða vopn lögreglumenn megi nota hverju sinni. Fyrsta vopnið er kylfa, 

„ ...barefli til að yfirbuga menn eða verjast árás.“ Kylfurnar eru aðallega tvær, annars vegar 

útdraganleg kylfa og svo stærri kylfa. Kylfunum skal slegið í stóra vöðva líkamans samkvæmt 

reglunum og alls ekki í höfuð eða liðamót. Annað vopnið er úðavopn sem inniheldur piparúða sem 

ætlaður er til að yfirbuga einstaklinga í návígi. Úðanum er sprautað í augu mótaðila, hann veldur 

miklum sársauka og gerir að verkum að augun lokast. Erting verður í nefi og húð. Úðavopnið er 

talið öruggara en kylfa vegna þess að hvorki eru miklar líkur á meiðslum mótaðila né 

lögreglumanna (Mesloh, Henych, og Wolf, 2008). Þriðja vopnið er gasvopn eins og t.d. „gasbyssa, 

táragas og reykbúnaður“ og einnig „gasbúnaður sem er skotið úr skotvopnum“.  Fjórða tegund 

vopna er hvellvopn sem eru notuð til að „trufla og rugla mann“. Þessar fjórar tegundir vopna eru í 

þeim flokki sem kallast hættuminni vopn. Fimmta tegund vopnanna er skotvopn, skammbyssa, 

haglabyssa, vélbyssa og riffill. Sjötta tegundin er sprengivopn sem eru þá t.d. handsprengjur. Þessir 

tveir flokkar, þ.e. skotvopn og sprengivopn, flokkast sem hættulegri vopn. Í áttundu grein 

reglnanna segir að ríkislögreglustjóri ákveði nánar hverrar gerðar vopnin eru og sem dæmi má 

nefna að lögreglan á Íslandi notast við Glock 17 skammbyssur og MP5 hríðskotabyssur (þingskjal 

nr. 925/2014-2015. Svar innanríkisráðherra).  

 Hvergi er tekið fram í reglunum að lögreglan megi nota rafvopn en í athugasemdum við 8. 

grein reglnanna kemur fram að mikið af nýjum búnaði sé í þróun í heiminum eins og t.d. 

rafmagnsvopn „ …sem heppilegt kann að heimila notkun á í sérstökum tilvikum í náinni framtíð.“ 

Því má álykta að á þeim tíma þegar reglurnar voru skrifaðir hafi verið stefnt að rafbyssu eða 

rafmagnsvopni.  
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3. Saga rafbyssa  

Rafbyssa er betur þekkt undir enska nafninu T.A.S.E.R. sem stendur fyrir Thomas A. Swift 

Electric Rifle (Brandl og Stroshine, 2017). Fyrsta rafbyssan var framleidd árið 1960 af 

Bandaríkjamanninum Mr. Jack Cover sem starfaði sem rannsakandi hjá NASA. Rafbyssur komu 

til á sínum tíma eftir að stjórnvöldum í Bandaríkjunum fannst vanta hættuminni valdbeitingartæki, 

þá einna helst til þess að ná stjórn á uppþotum í fjölmenni. Á þessum tíma voru tíð mótmæli í 

Bandaríkjunum og hóf lögreglan þar fyrst að nota rafbyssur árið 1976. Fyrsta módelið sem notast 

var við hét Taserton Taser (Braidwood, 2009). Í þeirri rafbyssu var byssupúður sem sprakk og 

skaut tveimur smáum rafskautum (New Zealand Police, 2008).  

Árið 1990 fór notkun rafbyssa að aukast og verða algengari hjá löggæslustofnunum í 

Bandaríkjunum (Brandl og Stroshine, 2017). Með tímanum þróaðist rafbyssan úr því að vera búin 

byssupúðri yfir í nitur (e. nitrogen) skothylki sem skjóta rafskautunum. Við þá breytingu hættu 

rafbyssur að flokkast sem skotvopn í ljósi þess að þær voru ekki lengur búnar byssupúðri 

(Braidwood, 2009). Í dag framleiða mörg fyrirtæki rafbyssur, svo sem Stinger Systems, Aegis 

Industries og Axon, sem áður hét TASER International.  

Miðað við okkar rannsóknarvinnu eru það einna helst tvær tegundir rafbyssa sem 

lögreglulið notast við, þ.e. Taser M26 og Taser X26. Sú síðarnefnda er algengasti valkosturinn. 

Báðar eru framleiddar af Axon. Rafbyssan X26 er minni og léttari en M26 og hentar því betur fyrir 

lögreglumenn til þess að bera vopnið í tækjabelti (New Zealand Police, 2008). Fyrir utan Taser 

X26 og M26 er Taser X2 tiltölulega ný á markaðnum og hefur meðal annars verið tekin til 

skoðunar í Bretlandi (Home Office, 2016). Taser X2 hefur ýmislegt fram yfir aðrar gerðir rafbyssa 

en hún er fyrsta rafbyssan þar sem hægt að skjóta tvisvar sinnum án þess að hlaða á milli. Hún er 

með varaskoti ef rafskautin hæfa ekki mótaðilann í fyrstu tilraun. Taser X2 er nákvæmari en fyrri 

tegundir. Hún er með tvöfaldan leysigeisla sem sýnir hvar bæði rafskautin myndu hæfa mótaðilann 

en vegna nýju tækninnar er Taser X2 stærri og þyngri en aðrar rafbyssur. Taser X2 er hins vegar 

það ný á markaði að litlar sem engar rannsóknir hafa verið gerðar á notkun hennar (Home Office, 

2016). Því verður aðeins fjallað um rafbyssur af gerðinni X26 og M26 hér á eftir. 
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Mynd 3 Samanburður á Taser X26 (til hægri) og Taser M26 (til vinstri) (Mesloh, Henych o.fl., 2008).  

3.1 Tæknileg hlið rafbyssa 

Til þess að geta tekið afstöðu til þess hvort lögreglan eigi að bera rafbyssur eða ekki þarf að byrja 

á því að kynna sér hvers konar valdbeitingartæki þær eru í raun og veru. Til eru fleiri en ein gerð 

af rafbyssum og er jafnframt hægt að nota þær á fleiri vegu (Peel, 2017). Rafbyssurnar X26 og 

M26 má nota á tvennan máta, annars vegar þar sem rafskautum er skotið úr fjarlægð (e. probe 

mode) og hins vegar þegar rafbyssunni sjálfri er þrýst á húð viðkomandi úr návígi (e. drive stun 

mode) (Bailey, Smock, Melendez og El-Mallakh, 2016). Þá er hægt að fá rafbyssu sem er búin 

sérstakri myndavél og hefst upptaka ef tekið er í gikkinn.  

Þegar tekið er í gikkinn senda X26 og M26 frá sér 50.000 volta rafspennu í 5 sekúndur,  

hvort sem henni er beitt úr fjarlægð eða í návígi. Þegar einstaklingur fær rafskautin í húð sína 

lækkar rafspennan niður í 1.200 volt. Straumurinn sem X26 gefur frá sér er 0,0021 amper en 

straumurinn sem M26 gefur frá sér er meiri, eða 0,0036 amper. Til að útskýra þetta betur þá virkar 

X26 þannig að til þess að rafskautin færist úr byssunni sendir hún frá sér 50.000 volta rafspennu 

til að koma rafskautunum af stað. Þegar rafskautin lenda í mótaðila lækkar rafspennan niður í 1.200 

volt. Rafskautin eru hins vegar 0,0021 amper og það er straumurinn sem mótaðilinn fær í sig (City 

of London Police, 2018; Axon Enterprise, e.d.-a; Axon Enterprise, e.d.-b; þingskjal nr. 607/2010-

2011. Svar dómsmála- og mannréttindaráðherra). Mikilvægt er að átta sig á því að sá sem fær í sig 

rafskaut verður fyrir áhrifum af rafstraumnum en ekki rafspennunni. Rafstraumur er mældur í 

amperum en ekki í voltum en í X26 og M26 er straumurinn 0,0021 og 0,0036 amper. 
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Nokkurs misskilnings hefur gætt í umræðunni um Taser X26 og M26 þar sem því er haldið 

fram að fólk fái í sig 50.000 volta spennu. Það er rangt. Til dæmis má sjá slíka rangfærslu frá Auði 

Lilju Erlingsdóttur á 135. löggjafarþingi í fyrirspurn nr. 370 til dómsmálaráðherra, 2007-2008: „ 

...rafbyssur sem gefa frá sér 50.000 volt og valda miklum sársauka auk þess sem þekkt er að slíkur 

rafstraumur truflar vöðva- og taugastarfsemi?“ Hér virðist gæta misskilnings þar sem 

rafstraumurinn er ekki 50.000 volt heldur 0,0021 eða 0,0036 amper, eins og segir hér að framan. Í 

frétt á vef Stundarinnar árið 2015 er talað um að fólk verði fyrir áhrifum af 50.000 volta rafstuði 

en ekki er gerður greinarmunur á rafspennu og rafstraumi (Helga Tryggvadóttir, 2015). Þá er í 

umfjöllun Morgunblaðsins árið 2007 talað um að fólk verði fyrir áhrifum af rafbylgjum sem trufli 

tauga- og vöðvastarfsemi sem er heldur ekki rétt (Morgunblaðið, 2007).  

  Þegar rafbyssa er notuð í návígi er framenda hennar þrýst að húð mótaðilans og sendir 

hún frá sér 0,0021 eða 0,0036 ampera rafstraum á milli rafskautanna tveggja þegar tekið er í 

gikkinn. Það veldur sársauka í vöðvum í kringum það svæði sem henni var þrýst að. Þegar 

rafskautum rafbyssu er skotið úr fjarlægð þurfa þau bæði að festast við húð mótaðila til þess að ná 

hámarksvirkni (Braidwood, 2009). Ef rafskautin hins vegar festast einungis í fötum viðkomandi 

hafa þau ekki áhrif séu þau meira en 5 sentímetra frá húð (Bozeman o.fl., 2008). Rafstraumurinn 

dreifist meira og fer lengra inn í líkama mótaðila þegar rafbyssu er beitt úr fjarlægð en úr návígi. 

Ásamt því að valda miklum sársauka þá hefur þetta einnig meiri skammtíma áhrif á líkama 

mótaðilans, t.d. taugakerfi og vöðvavirkni (Braidwood, 2009). Rafbyssa er talin virka best ef skotið 

er með henni úr 4 til 8 metra fjarlægð. Ef skotið er með rafbyssu úr meira en 8 metra fjarlægð fara 

rafskautin lengra í sundur og líkurnar á því að hitta ekki mótaðilann aukast til muna. Rafskautin 

dreifast um 5 sentímetrum meira fyrir hverja 30 sentímetra sem mótaðilinn er lengra frá 

lögreglumanninum (Mesloh, Henych o.fl., 2008).  

Í svari dómsmála- og mannréttindaráðherra við fyrirspurn Auðar Lilju Erlingsdóttur um 

rafbyssur í lögreglustarfi kom fram að þær rafbyssur sem voru til skoðunar hér á landi á sínum 

tíma gefi frá sér 50.000 volta spennu en að spennan lækki í 1.200 volt þegar rafskautin hitta 

einstakling. Rafskautin gefi síðan frá sér 0,0021 ampera rafstraum. Ekki var gefið upp hvaða 

tegund rafbyssa hafi verið til skoðunar en við nánari eftirgrennslan kom í ljós að það var X26 

(Runólfur Þórhallsson, munnleg heimild, 9. mars 2020). Á meðan tækið er í gangi stífnar 

einstaklingurinn sem verður fyrir spennunni upp og getur ekki hreyft sig. Spennan hefur áhrif á 
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skyntauga- og hreyfitaugakerfið, auk þess að valda tímabundinni tauga- og vöðvalömun (þingskjal 

nr. 607/2010-2011. Svar dómsmála- og mannréttindaráðherra). 

Mynd 4 Sjá má tæknilegar útskýringar á valdbeitingartækinu Taser M26 (Taser M26c Specifications, e.d). 

 

Mynd 5 Sjá má tæknilegar útskýringar á valdbeitingartækinu Taser X26 (Types of energy, e.d.). 
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4. Tilgangur þess að búa lögreglu rafbyssum 

Líkt og fjallað hefur verið um hér að framan þá kom notkun rafbyssa til hjá lögregluliðum í 

Bandaríkjunum vegna skorts á hættuminni valdbeitingartækjum og átti þannig að gagnast 

lögreglunni á ýmsan máta. Þeir sem styðja notkun rafbyssa segja þær auka öryggi lögreglumanna, 

sem og mótaðila. Þær minnki líkur á meiðslum lögreglu og mótaðila og auðveldi lögreglumönnum 

að yfirbuga þá sem hafa háan sársaukaþröskuld og gefa ekki auðveldlega eftir. Þannig megi nota 

rafbyssur gagnvart ofbeldisfullum og hættulegum einstaklingum í staðinn fyrir skotvopn, þ.e.a.s. 

þegar aðstæður leyfa. Þetta sé almennt talin vera hraðvirkari og öruggari leið en að grípa til annarra 

hættuminni vopna sem lögreglan hefur, t.d. varnarúða eða kylfa. Rafbyssur geri lögreglumönnum 

ennfremur kleift að halda meiri fjarlægð milli sín og mótaðila og yfirbuga frekar einstaklinga án 

þess að komi til mikilla líkamlegra átaka milli aðila (Braidwood, 2009). 

En ekki eru allir á sama máli hvað varðar öryggi og árangur af notkun rafbyssa. Rafbyssur 

hafa fengið ýmsa gagnrýni í gegnum tíðina og hafa áhrif þeirra á einstaklinga verið rannsökuð 

nokkuð í ljósi þess hve umdeildar rafbyssur eru sem valdbeitingartæki. Rannsóknirnar eru af 

ýmsum toga og koma inn á fjölmarga þætti, svo sem varanleg áhrif rafstraumsins á einstaklinga 

(Kroll, Hail, Kroll, Wetli og Criscione 2018-b; Levine, Sloane, Chan, Dunford og Vilke 2007), 

höfuðáverka í kjölfar falls (Kroll, Adamec, Wetli og Williams, 2016), andleg- og sálræn áhrif 

(Kane og White, 2016), dauðsföll mótaðila (Brandl og Stroshine, 2017; Bailey o.fl., 2016; White, 

Ready, Riggs, Dawes, Hinz og Ho, 2013), hættu á íkveikju eða sprengingu (Kroll, Ritter, og 

Williams 2017), meiðsli lögreglumanna (Womack, Morris, og Bishopp, 2016) og hjartavandamál 

(Ho, Miner, Lakireddy, Bultman og Heegaard, 2006; Levine o.fl., 2007).   

Notkun rafbyssa fer ört vaxandi víða í Evrópu. Lögreglulið í Bretlandi og Finnlandi voru 

meðal þeirra fyrstu í Evrópu til þess að taka rafbyssur í notkun árið 2003 (Turner, 2017; Rikander, 

2017). Lögreglan í Svíþjóð hóf einnig að nota rafbyssur í tilraunaskyni árið 2004 en tekin var 

ákvörðun um að vopna sænska lögreglumenn ekki með rafbyssum að staðaldri að því loknu (NOU, 

2017). Hins vegar hóf sænska lögreglan í byrjun janúar 2018 annað tilraunatímabil til tveggja ára, 

sem er nýlokið (Polisen, 2018-b). Ítalska og belgíska lögreglan er um þessar mundir að taka 

rafbyssur frá Axon International í notkun og þá hefur lögreglan í Hollandi einnig verið í prufuferli 

(Conrad og Werkhäuser, 2019).  
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Notkun rafbyssa hefur verið mikil hjá bandarísku lögreglunni og eru þær ekki aðeins 

leyfðar meðal lögreglumanna heldur er almenningi í 50 ríkjum Bandaríkjanna heimilt að eiga 

rafbyssu. Af þessum 50 ríkjum eru 9 með einhvers konar takmarkanir á kaupum eða notkun þeirra, 

þ.e. sums staðar er aðeins leyfilegt að vera með slíkt vopn inni á heimili eða í bifreið og er 

mismunandi eftir ríkjum hvaða tegundir rafbyssa er heimilt að kaupa. Aðeins er óheimilt fyrir 

almenning að eiga slíkt vopn í Rhode Island og á Hawaii (State requirements, 2019).  

Vegna þess hve útbreiddar rafbyssur eru í Bandaríkjunum er töluvert fleiri rannsóknir að 

finna þar á tækinu en hjá öðrum þjóðum. Þegar hins vegar er horft til samfélagslegra-, félagslegra- 

og sögulegra aðstæðna má segja að Bandaríkin séu töluvert frábrugðin öðrum þjóðum. Því getur 

verið varasamt að yfirfæra niðurstöður bandarískra rannsókna á notkun rafbyssa á önnur lönd, eins 

og t.d. Ísland (Rikander, 2017). Auk þess er menntun lögreglumanna mjög ólík milli landa og getur 

það haft áhrif. Bent hefur verið á að því meiri menntun sem lögreglumenn hafa því færri kvartanir 

berist vegna starfa þeirra og að meira menntaðir lögreglumenn eru líklegri til að gefa sér meiri 

tíma áður en til valdbeitingar kemur (Terrill og Ingram 2015). Sem dæmi um ólíka menntun má 

nefna að í Bandaríkjunum eru um 700 lögregluskólar (e. Police Academy) og er grunnnám 

lögreglumanna þar í landi að meðaltali 20 vikur (Cordner, 2016, 2019). Í Noregi tekur það þrjú ár 

að öðlast starfsréttindi sem lögreglumaður (Politihøgskolen, 2020) og hér á Íslandi þarf að ljúka 

tveggja ára diplómanámi í lögreglufræði á háskólastigi (Háskólinn á Akureyri, 2019). Vissulega 

má draga heilmikinn lærdóm af bandarískum rannsóknum á sviði lögreglufræða en það er 

mikilvægt að gera sér grein fyrir að sumt er erfitt að yfirfæra á t.d. Norðurlandaþjóðirnar (Rikander, 

2017).  
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5. Notkun rafbyssa á Nýja-Sjálandi 

Nýja-Sjáland og Ísland eiga það sameiginlegt að vera meðal örfárra landa heimsins þar sem 

lögreglan ber ekki skotvopn á sér við dagleg störf. Einnig eiga löndin tvö það sammerkt að vera 

talin öruggustu lönd í heimi, þar sem Ísland situr á toppnum og Nýja-Sjáland er í öðru sæti 

(Institute for Economics & Peace, 2019). Með fyrirvara um samfélagslegan mun á Íslandi og Nýja-

Sjálandi má segja að lögreglumenn landanna búi við svipað starfsumhverfi. Ennfremur teljum við 

að yfirfæra mætti margt af reynslu Nýsjálendinga á Ísland, þar á meðal niðurstöður úttektar þar í 

landi á notkun rafbyssa.  

Lögreglan á Nýja-Sjálandi notaði rafbyssur í tilraunaskyni á árunum 2006-2007 og var gerð 

ítarleg skýrsla um það verkefni (New Zealand Police, 2008). Tilraunin var gerð í kjölfar úttektar 

lögreglustjórans á Nýja-Sjálandi á hættuminni valdbeitingartækjum. Leitast var eftir að finna 

valdbeitingartæki sem gæti uppfyllt ákveðin markmið, þ.e. tæki til að ná stjórn á hættulegum 

einstaklingum á sem skilvirkastan og öruggastan máta. Úttektin var gerð í kjölfar þess að maður 

að nafni Stephen Wallace lét lífið eftir að hafa verið skotinn til bana af lögreglunni.  

Farið var af stað með þá tilraun að vopna nýsjálensku lögregluna rafbyssum og var fimm 

lögregluembættum á Nýja-Sjálandi úthlutað samanlagt 32 rafbyssum af gerðinni Taser X26. Áður 

en lögreglan fékk vopnin til notkunar voru starfsmönnum lögreglunnar kynntar fræðilegar 

rannsóknir á áhrifum rafbyssa á einstaklinga. Jafnframt voru verklagsreglur ritaðar um notkun 

slíkra vopna og fengu lögreglumenn einnig þjálfun í notkun þeirra. Farið var yfir helstu atriði sem 

bæri að varast varðandi notkun rafbyssa en lögreglumenn þurfa t.d. að vera mjög varkárir nálægt 

eldfimum efnum. Hætta er á að rafstraumur úr rafbyssum geti kveikt í eða sett af sprengingu við 

ákveðnar aðstæður. Einnig þurfa lögreglumenn að vera meðvitaðir um að aðeins er hægt að skjóta 

rafskautunum einu sinni þannig ef að þau hæfa ekki mótaðilann þarf að endurhlaða vopnið. 

Jafnframt eru líkindi með útliti rafbyssa og skotvopna og því mikilvægt að lögreglumenn geri sér 

fyllilega grein fyrir hvers konar vopn þeir bera (New Zealand Police, 2008).   

 Á þessu tímabili (2006-2007) beittu lögreglumenn á Nýja-Sjálandi rafbyssum alls 128 

sinnum. Þetta á við öll þau skipti þar sem rafbyssa var notuð, þ.e. ekki aðeins þau skipti þar sem 

rafstuð var gefið heldur einnig þau skipti þar sem rafbyssan var gerð sýnileg. Í 71% tilvika var nóg 

fyrir lögregluna að gera rafbyssuna sýnilega til þess að ná fram settu markmiði. Það sem hér er átt 

við er að hótun um að beita rafbyssunni dugði, þ.e. draga hana úr slíðri og ógna mótaðilanum. Til 
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dæmis er hægt að kveikja á leysigeisla og beina gegn mótaðilanum eða taka í gikkinn þannig að 

spenna fari á milli rafskautanna (e. arcing) úr fjarlægð án þess að rafskautin komi við mótaðilann. 

Það getur vakið upp ótta og uppgjöf mótaðila. Í 86% tilfella þurfti ekki að grípa til frekari 

ráðstafana, þ.e. rafbyssan ein og sér dugði til. Í 95% tilvika var mótaðilinn karlmaður. Rafbyssum 

var alls beitt 19 sinnum, þ.e. þegar mótaðilinn varð fyrir áhrifum af straumnum frá rafbyssunni og 

bar mótaðilinn vopn í nánast öllum þeim tilvikum. Af þessum 19 skiptum voru aðeins þrjú tilvik 

þar sem mótaðilinn bar engin vopn á sér. Mótaðilinn var undir áhrifum áfengis- eða vímuefna í um 

helmingi allra atvikanna og í aðeins sex skipti þurfti að gefa rafstuð tvisvar (New Zealand Police, 

2008). 

Allir þeir sem urðu fyrir rafstraumi frá rafbyssum þurftu að gangast undir læknisskoðun og 

sluppu langflestir við meiðsli af einhverju tagi. Aðeins fáeinir urðu fyrir minniháttar meiðslum. 

Enginn hlaut alvarleg meiðsli og þurfti þar með ekki langvarandi meðferð við þeim. Ekki urðu 

heldur slys eða meiðsli á lögreglumönnunum. Það helsta sem lögreglumennirnir kvörtuðu undan 

var slíðrið fyrir rafbyssuna sem passaði ekki nægilega vel á úthlutaðan búnað þeirra og olli 

óþægindum. Jafnframt settu þeir út á að þeir voru ekki vopnaðir rafbyssu að staðaldri heldur voru 

þær geymdar í skottinu á lögreglubifreiðum og vildu 72% þeirra frekar bera vopnið á sér (New 

Zealand Police, 2008). 

Í skýrslunni var farið ítarlega yfir skoðanir lögreglumannanna á notkun rafbyssa á 

umræddu reynslutímabili. Lögreglumennirnir upplifðu breytt hugarfar mótaðila eftir að rafbyssu 

var beitt en ofbeldishegðun almennt séð minnkaði og mótaðilinn hlýddi frekar fyrirmælum 

lögreglu. Lögreglumenn upplifðu meira sjálfstraust til að eiga við ofbeldishneigða einstaklinga og 

töldu rafbyssu oft vera skilvirkara valdbeitingartæki en önnur, t.d. piparúða. Rafbyssa gerði 

lögreglumönnunum oft kleift að ljúka málunum hraðar en þegar þurfti að kalla út sveit með 

vopnuðum lögreglumönnum eða sveit með lögregluhunda. Biðtíminn styttist og lögreglumenn sem 

voru þegar á vettvangi náðu að leysa málin upp á eigin spýtur. Lögreglumennirnir töldu jafnframt 

rafbyssu fylla í þá stóru eyðu í valdbeitingarstiga lögreglu sem sé frá piparúða - kylfu - 

lögregluhundar - skotvopn. Fyrir vikið þurfi þeir ekki alfarið að treysta á skotvopn heldur geti þeir 

gripið til lægra stigs valdbeitingar og þannig vonandi fækkað þeim sem falla fyrir skotvopnum 

lögreglu. Notkun rafbyssu dragi úr tíðni meiðsla mótaðila sem þeir annars yrðu fyrir af völdum 

kylfu eða lögregluhunda. Einnig stuðli rafbyssan að færri meiðslatilfellum lögreglumanna við 

handtökur þar sem hún geri þeim kleift að halda fjarlægð, sérstaklega gagnvart hættulegum og 



 

 16 

ofbeldishneigðum einstaklingum. Samkvæmt svörum lögreglumannanna voru 88% þeirra 

sammála því að rafbyssur hefðu jákvæð áhrif á möguleika þeirra til að sinna starfinu. Ekki voru 

það einungis lögreglumennirnir sem sögðust hlynntir notkun rafbyssa heldur var stuðningur 

almennings töluverður. Niðurstaða spurningakönnunar sýndi að 79% svarenda (1.200 manns) voru 

hlynnt notkun rafbyssa lögreglunnar (New Zealand Police, 2008). 

Niðurstöður skýrslunnar leiddu í ljós að reynslutímabilið þegar lögreglan á Nýja-Sjálandi 

notaðist við rafbyssur heppnaðist vel. Í flestum tilvikum dugði að gera rafbyssuna sýnilega til þess 

að fá mótaðila til að láta undan og hlýða. Slysatíðni var lítil sem engin, hvorki hjá 

lögreglumönnunum né mótaðila, þrátt fyrir alvarleg útköll oft á tíðum. Mesta áhyggjuefnið var að 

lögreglan myndi fara út fyrir heimildir sínar og beita vopninu óhóflega en á þessu tímabili var slíkt 

ekki raunin og meira að segja var almenningur hlynntur notkun lögreglunnar á rafbyssum (New 

Zealand Police, 2008). Ánægjan með rafbyssurnar var svo mikil að árið 2010 var samþykkt að 

taka þær í almenna notkun og hefur svo verið síðan. Lögreglumennirnir bera þær ekki á sér við 

almenn störf heldur eru þær í læstum hirslum í skottinu á lögreglubifreiðunum (Kelly Buchanan, 

2014). 

 

  



 

 17 

6. Notkun rafbyssa á Norðurlöndum 

Hér á landi tíðkast að bera Ísland saman við aðrar nágrannaþjóðir enda eiga þær ýmislegt 

sammerkt, t.d. svipað fyrirkomulag löggæslu. Norska lögreglan ber ekki skotvopn að staðaldri 

frekar en hér á landi og lögreglumenn hafa aðeins aðgang að skotvopni með heimild frá næsta 

yfirmanni (reglur um valdbeitingu lögreglumanna og meðferð og notkun valdbeitingartækja og 

vopna, 1999; Fekjær og Strype, 2015). Það er í raun aðeins í fimm löndum í hinum vestræna heimi 

þar sem lögreglan ber ekki skotvopn. Fyrir utan Noreg og Ísland eru það Bretland, Írland og Nýja-

Sjáland. Lögreglan á hinum Norðurlöndunum, þ.e. í Finnlandi, Svíþjóð, Danmörku og Færeyjum 

ber skotvopn við dagleg störf (Fekjær og Strype, 2015).  

 Í lok ársins 2004 og byrjun árs 2005 hófu lögreglumenn bæði í Finnland og Svíþjóð að 

notast við Taser X26 og þá í tæpt ár í tilraunaskyni. Að því loknu og vegna góðs árangurs varð 

finnska lögreglan meðal þeirra fyrstu í Evrópu til að nota rafbyssur að staðaldri (Rikander, 2017). 

Í Svíþjóð var hins vegar tekin ákvörðun um að ekki skyldi vopna sænsku lögregluna rafbyssum að 

staðaldri eftir að siðanefnd sænsku lögreglunnar mælti gegn því. Ástæðan var sú að á þessum tíma 

taldi siðanefndin sig ekki vera í stakk búna til þess að meta hvort rafbyssur gætu leitt til alvarlegra 

meiðsla, m.a. vegna skorts á rannsóknum. Jafnframt óttaðist siðanefndin að með því að vopna 

lögregluna rafbyssum myndi almenningur frekar telja að fyrsta inngrip lögreglu væri beiting valds 

og með aðgangi að fleiri valdbeitingartækjum óttaðist siðanefndin að lögreglumenn ættu erfiðara 

með að meta hvaða valdbeitingartæki hentaði hverju sinni (NOU, 2017). Vegna þrýstings frá 

lögreglunni og sænska lögreglusambandinu var árið 2018 ráðist í að gera nýja tilraun í Svíþjóð til 

þess að vopna lögregluna rafbyssum. Ástæðan var sú að nokkrir einstaklingar létu lífið eftir átök 

við sænsku lögregluna þar sem þurfti að beita skotvopni. Tilraunin var samþykkt af siðanefnd 

lögreglunnar (Swedish police to trial use of taser guns, 2016).  

Sænska lögreglan hóf tilraunatímabil sitt þann 1. janúar 2018 og stóð það yfir í tvö ár. 

Markmið tilraunarinnar var að draga úr ofbeldi þegar lögreglan kom við sögu og ennfremur að 

minnka tíðni meiðsla og alvarleika þeirra (Polisen, 2018-a). Lögreglan í Stokkhólmi, Borås, 

Västervik og Piteå Älvdal tók í notkun Taser X26 ásamt völdum lögreglumönnum í 

„insatsgrupper“ eða inngripshópum, sem er ígildi aðgerðarsveita lögregluembættanna ef þetta 

hugtak er yfirfært á íslensku lögregluna. Um er að ræða lögreglumenn sem hafa meiri þjálfun í 
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valdbeitingu heldur en almennir lögreglumenn. Í heildina voru um 700 lögreglumenn þjálfaðir í 

notkun Taser X26 (Polisen, 2018-a).  

Tilraunatímabilið í Svíþjóð er nýliðið og hafa ekki verið birtar fræðilegar rannsóknir á því 

enn sem komið er. Hins vegar birti sænska lögreglan upplýsingar um tilraunina tvisvar árið 2018. 

Í frétt hennar í mars 2018 kemur fram að rafbyssurnar hafi haft tilætluð áhrif, þ.e. að dregið hafi 

úr ofbeldi, valdbeitingu og meiðslum. Samkvæmt fréttinni voru rafbyssur notaðar í 88 skipti en 

ekki er tekið fram hvað flokkist undir notkun, þ.e. hvort um var að ræða hótun um að beita rafbyssu, 

skot úr fjarlægð eða hvort rafbyssum hafi verið þrýst á húð mótaðila (Polisen, 2018-b). Í frétt sem 

var birt á sænska lögregluvefnum í desember 2018 segir að lögreglan hafi þrýst rafbyssu á húð 127 

sinnum, hótað að beita henni í 112 skipti og skotið úr fjarlægð í 95 skipti (Polisen, 2018-a). Samtals 

var því notast við rafbyssu 334 sinnum á árinu 2018. Þetta er á pari við Finnland sem notaði árið 

2016 rafbyssu 357 sinnum (Rikander, 2017). Hér ber þó að nefna að það búa nær tvöfalt fleiri í 

Svíþjóð en í Finnlandi, rúmlega 10 milljónir, en 5,5 milljónir í Finnlandi (Sweden Population, 

2020; Finland Population, 2020). Í fréttinni kemur jafnframt fram að sænsku lögreglumennirnir 

hafi upplifað sig öruggari þegar þeir voru vopnaðir rafbyssu heldur en þegar þeir höfðu ekki 

aðgang að henni. Ennfremur kemur fram að þeir hafi þurft að beita minna líkamlegu valdi með 

tilkomu rafbyssa. Þá segir einnig að meiðsli lögreglumanna hafi minnkað. Af öðrum tölfræðilegum 

upplýsingum má nefna að aðallega hafi verið notast við rafbyssuna í ofbeldisfullum aðstæðum og 

aðstæðum þar sem hnífar hafi komið við sögu og hafi þau mál verið 273 skipti af 344 málum þar 

sem rafbyssur komu við sögu.  

Rannsókn frá árinu 2017 á notkun rafbyssa í Finnlandi gefur mikilvægar upplýsingar fyrir 

lögregluyfirvöld í Finnlandi og í nágrannalöndum. Rannsóknin leiddi í ljós að rafbyssur hafi reynst 

skilvirkt tæki til valdbeitingar í Finnlandi (Rikander, 2017). Umræðan hafi jafnan skipst í tvennt, 

neikvæða og jákvæða afstöðu fólks til rafbyssa. Í rannsókninni var farið yfir öll atvik ársins 2016 

þar sem finnska lögreglan notaðist við rafbyssur. Ávallt er hætta á meiðslum þegar lögreglan þarf 

að beita valdi en samkvæmt rannsókninni reyndist notkun rafbyssa hafa litla hættu á meiðslum í 

för með sér. Farið var almennt yfir notkun slíkra vopna og skilvirkni þeirra. Niðurstaðan sýndi að 

í fimmta hvert skipti var nóg fyrir lögreglumenn að hóta að beita rafbyssu til þess að ná fram settu 

markmiði og í 88% tilvika urðu ekki meiðsli á einstaklingum eða skemmdir á eignum. Jafnframt 

var ljóst að í um helmingi tilfella þar sem rafbyssu var beitt var það gert til þess að vernda líf og 

heilsu fólks (Rikander, 2017). 
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Mynd 6 sýnir fjölda atvika þar sem finnska lögreglan notaði rafbyssur við störf sín á 

árunum 2006-2016. Hið stóra stökk frá árinu 2009 til ársins 2010 skýrist af fjölda rafbyssa sem 

keyptar voru. Í dag hefur finnska lögreglan yfir 650 rafbyssum að ráða og hefur fjöldi atvika þar 

sem notast var við rafbyssu undanfarin ár verið ríflega 300 að meðaltali á ári. Aðeins þeir 

lögreglumenn í Finnlandi sem hafa fengið þjálfun í notkun á rafbyssum og standast árvissa 

endurmenntun mega bera þær við störf sín (Rikander, 2017). 

 Norska lögreglan hóf tilraunatímabil fyrir rafbyssur árið 2019 en reynslutímanum mun 

ljúka árið 2021. Ekki hafa verið gefnar út neinar niðurstöður enn sem komið er vegna tilraunarinnar 

í Noregi en Umeå háskólinn í Svíþjóð mun vinna gögn um notkun rafbyssa á þessu tímabili og 

stefnir að því að gefa út fræðilega grein árið 2021 (Politidirektoratet-b, 2020). Á vefsíðu norsku 

lögreglunnar kemur fram að tilgangur reynslutímabilsins sé fyrst og fremst sá að athuga hvort að 

með tilkomu rafbyssa muni tíðni meiðsla hjá mótaðilum og lögreglu minnka. Ennfremur vilja 

norsk stjórnvöld athuga hvort tíðni annarrar valdbeitingar eins og kylfu, varnarúða eða skotvopna 

muni minnka (Sør-Vest politidistrikt, 2020).  

 
Mynd 6 Fjöldi skipta sem rafbyssa var notuð í Finnlandi árin 2006-2016 (Rikander, 2017). 

 Ennfremur er tilgangur tilraunarinnar að safna upplýsingum fyrir dómsmálaráðherra 

Noregs svo að hann geti tekið upplýsta ákvörðun um það hvort og þá með hvaða hætti ætti að búa 

lögregluna í Noregi rafbyssum (Politidirektoratet-a, 2020). Alls taka 500 lögreglumenn þátt í 

tilrauninni og deila þeir með sér 70 rafbyssum af gerðinni Taser X2 (Sør-Vest politidistrikt, 2020). 

Árið 2019 skutu norskir lögreglumenn í 34 skipti með rafbyssum úr fjarlægð og hótuðu að beita 

rafbyssu í 51 skipti (Politidirektoratet-a, 2020). Ekki kemur fram hversu oft rafbyssum var þrýst 

að húð en sagt að það hafi verið í fá skipti. Lögreglumönnunum er kennt að sleppa því eftir fremsta 

megni að þrýsta rafbyssunni að húð mótaðilans (Politidirektoratet-a, 2020). Í 21 skipti þar sem 

rafbyssan var notuð var lögreglan einnig vopnuð skotvopnum. Í þremur tilvikum eru taldar vera 

miklar líkur á því að lögreglan hefði skotið mótaðila með skotvopni hefði hún ekki haft aðgang að 

rafbyssu (Politidirektoratet-a, 2020). Í 10 tilvikum var lögregla að bregðast við tilkynningu um 

aðila sem hafði hótað að drepa sig eða skaða sjálfan sig en var ekki í aðgerðum vegna lögbrots. 

Upplifun norskra lögreglumanna af rafbyssum er jákvæð og segja þeir að hótun um að beita þeim 

hafi virkað vel til að yfirbuga einstaklinga og ná stjórn á aðstæðum (Politidirektoratet-a, 2020). 
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Ekki urðu nein meiðsli af völdum rafbyssu, hvorki hjá mótaðilum eða lögreglumönnum, á 

tilraunatímabilinu (Politidirektoratet-b, 2020).   
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7. Afstaða íslenskra stjórnvalda 

Ríkislögreglustjóri hóf árið 2007 að skoða þann möguleika að búa lögreglumenn rafbyssum. 

Kannað var hvort rafbyssur gætu aukið öryggi lögreglunnar og almennings. Lögð var fram tillaga 

þess efnis að sérsveit ríkislögreglustjóra yrði heimilt að nota rafbyssur sem eitt af 

valdbeitingartækjum sínum í tilraunaskyni og keypt voru þrjú Taser X26 tæki í þessum tilgangi. 

Þá fengu allir sérsveitarmenn þjálfun í meðferð tækisins, sem fólst m.a. í því að þeir prófuðu að 

vera þolendur slíkrar valdbeitingar. Þegar ný valdbeitingartæki eru tekin í notkun hefur það tíðkast 

að sérsveit ríkislögreglustjóra prófi þau áður en almennir lögreglumenn bera þau. Var það t.d. gert 

þegar varnarúðinn var tekinn í notkun. Þá var sérsveit ríkislögreglustjóra búin að nota hann í 

nokkur ár áður en almennir lögreglumenn hófu að nota hann (Ríkislögreglustjórinn, 2010).   

Ríkislögreglustjóri í samráði við Arnar Guðmundsson, þáverandi skólastjóra 

Lögregluskóla ríkisins, setti saman vinnuhóp árið 2008 til þess að taka út regluverk og 

lagaheimildir lögreglunnar varðandi notkun rafbyssa. Vinnuhópurinn taldi að gildandi regluverk 

um búnað lögreglu gæti dugað þannig að bæta mætti Taser X26 við og mæltist til þess að 

lögreglulögin yrðu endurskoðuð samhliða. Samkvæmt bréfi dagsettu 7. apríl 2009, sem sent var 

dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, var það ósk ríkislögreglustjóra að sú vinna hæfist. Höfundar 

þessarar ritgerðar óskuðu eftir því að fá aðgang að greinargerð eða því bréfi sem var sent dóms- 

og kirkjumálaráðuneytinu en það reyndist ekki vera hægt þar sem um trúnaðargögn er að ræða 

(Ólafur Örn Bragason, munnleg heimild 8. apríl 2020).  

Eftir úttekt ríkislögreglustjóra á árinu 2010 á ofbeldi gagnvart lögreglumönnum var það 

mat ríkislögreglustjóra að ekki ætti að taka rafbyssur í almenna notkun hér á landi. Mat hans byggði 

á því að ofbeldisbrotum lögreglu hefði ekki fjölgað milli ára, heldur væru þau undir meðaltali 

síðustu fjögurra ára fyrir gerð skýrslunnar árið 2010. Jafnframt vísaði hann til þess að tengja mætti 

300 dauðsföll í Bandaríkjunum og Kanada við notkun rafbyssa. Ríkislögreglustjóri sagði hins 

vegar að það mætti kanna frekar hvort sérsveitin ætti að prófa rafbyssur (Ríkislögreglustjórinn, 

2010) sem hefur þó ekki enn verið gert (Runólfur Þórhallsson, munnleg heimild, 9. mars 2020). 

Jafnframt var bent á hættuna á misbeitingu tækisins ef það færi í notkun hjá almennri lögreglu, 

sem þannig gæti rýrt traust almennings til lögreglunnar (Ríkislögreglustjórinn, 2010). Traust 

almennings til lögreglu er almennt mikið á Norðurlöndunum en árið 2016 mældist það mjög mikið 

í Finnlandi, í Svíþjóð og á Íslandi (Rikander, 2017). Taldi ríkislögreglustjóri í mati sínu hættu á 
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því að traust til lögreglunnar myndi minnka vegna þess hve umdeildar rafbyssur eru 

(Ríkislögreglustjórinn, 2010). 

Í kjölfar þess að ríkislögreglustjóri hóf að leggja mat á rafbyssur skömmu eftir 2007 varð 

nokkur umræða og fjölmiðlaumfjöllun. Einnig var lögð fram fyrirspurn á Alþingi til þáverandi 

dómsmálaráðherra um notkun rafbyssa (Amnesty leggst gegn notkun rafbyssa, 2008). Í svari 

dómsmálaráðherra kom fram að embætti ríkislögreglustjóra hefði til skoðunar notkun lögreglu á 

rafstuðtækjum en ekki var talið að orðið „byssa“ gæfi rétta mynd af þessu valdbeitingartæki. 

Tilgangur beitingar slíkra vopna var sagður vera sá að stuðla að auknu öryggi lögreglumanna sem 

sinntu hættumiklum störfum. Jafnframt þyrfti að skoða þær hættur sem gætu stafað af notkun slíkra 

tækja (þingskjal nr. 533/2007-2008. Svar dómsmálaráðherra). Í svari dómsmála- og 

mannréttindaráðherra tveimur árum síðar um afstöðu ráðuneytisins til greinargerðar um rafbyssur 

kom fram að málefnið hafi verið tekið til skoðunar en að ráðherra telji ekki, að svo stöddu, tilefni 

til þess að búa lögreglumenn rafbyssum. Ráðherra sagðist telja að takmarka ætti vopnaburð 

lögreglu eins og unnt væri. Notkun rafbyssa myndi hafa umtalsverðan kostnað í för með sér, 

jafnframt hafi notkun þeirra almennt verið umdeild og gagnrýnd af mannréttindasamtökunum 

Amnesty International (þingskjal nr. 607/2010-2011. Svar dómsmála- og mannréttindaráðherra).  

7.1 Afstaða íslenskra lögreglumanna  

Árið 2012 var spurningarkönnun lögð fyrir starfandi lögreglumenn þar sem spurt var um viðhorf 

þeirra til vopnaburðar lögreglu, búnað og aðgang að búnaði (Framkvæmdastjórn Landsambands 

lögreglumanna, 2012). Öllum starfandi lögreglumönnum var boðin þátttaka í könnuninni (674) og 

alls tóku 438 þátt. Þar af voru 397 karlmenn og 40 konur. Svarhlutfall var því 65%. Svarendur 

störfuðu í öllum landshlutum en þó stærstur hluti á höfuðborgarsvæðinu, eða 57%. 

Meðalstarfsaldur lögreglumannanna var 17,54 ár og sinntu 55% svarenda almennri löggæslu. Næst 

stærsti hópurinn starfaði við rannsóknardeildir lögregluembætta, eða 25%.  

Ef mynd 7 er skoðuð má sjá að yfir helmingur lögreglumanna, eða 51%, taldi sig hafa skort 

aðgengi að rafbyssu við verkefni eða störf sín í aðstæðum þar sem þeir töldu sig vanta öryggis- 

eða varnarbúnað. Þetta er nokkuð áhugaverð niðurstaða og bendir til þess að lögreglumenn séu að 

nokkru leyti hlynntir því að taka rafbyssur í notkun.  
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Mynd 7 Graf yfir svör þátttakenda í spurningakönnuninni (Framkvæmdastjórn LL, 2012).  

 

Mynd 8 Graf yfir svör þátttakenda í spurningakönnuninni (Framkvæmdastjórn LL, 2012). 

 

Mynd 8 sýnir að meirihluti lögreglumanna samsinnir því að lögreglan fái heimild til að 

nota rafbyssur. Samanlagt sögðust 78% vera að mestu eða að dálitlu leyti sammála á meðan 5,5% 

sögðust vera að mestu eða að dálitlu leyti ósammála því. Af þeim sem sögðust vera sammála því 

að lögreglan ætti að fá heimild til notkunar á rafbyssum töldu 45,6% að allir vaktgangandi 
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lögreglumenn ættu að hafa aðgang að rafbyssum og 24% töldu að aðeins sérþjálfaðir lögreglumenn 

á vöktum og sérsveit ríkislögreglustjóra ættu að hafa aðgang að þeim. Sjá mynd 9 

(Framkvæmdastjórn LL, 2012).  

Mynd 9 Graf yfir svör þátttakenda í spurningakönnuninni (Framkvæmdastjórn LL, 2012).  

Þessar niðurstöður eru áhugaverðar og greinilegt að starfandi lögreglumenn eru almennt 

hlynntir notkun rafbyssa. Niðurstöðurnar eru ekki nema átta ára gamlar og má ætla að skoðanir 

lögreglumanna séu svipaðar í dag. Út frá auknu álagi og skorti á menntuðum lögreglumönnum í 

landinu (Jóhann K. Jóhannsson, 2020) er ekki ólíklegt að lögreglumenn séu enn á þeirri skoðun að 

þeir ættu að hafa heimild til að nota rafbyssur við störf sín. Líkt og fram hefur komið styðja 

niðurstöður skýrslunnar á Nýja-Sjálandi það að bæði lögreglumenn og almenningur séu fylgjandi 

notkun lögreglunnar á rafbyssum. Engar upplýsingar er þó að finna um skoðun almennings á 

Íslandi á rafbyssunotkun lögreglumanna. Á Nýja-Sjálandi sögðu 88% lögreglumanna að rafbyssur 

hafi haft jákvæð áhrif á getu þeirra til þess að sinna starfinu eftir tilraunatímabil á árunum 2006-

2007 (New Zealand Police, 2008). Niðurstöður skoðanakönnunar meðal lögreglumanna í London 

voru svipaðar en þar voru 75% aðspurðra hlynntir því að vera vopnaðir rafbyssu að staðaldri 

(Metropolitan Police Federation, 2017).  
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Við teljum niðurstöður nýsjálensku skýrslunnar geta nýst lögreglunni og stjórnvöldum hér 

á landi til þess að taka upplýsta ákvörðun um notkun lögreglunnar á rafbyssum. Það þarf ekki nema 

eitt mál til þess að umræða fari af stað, líkt og gerðist á Nýja-Sjálandi árið 2000 þegar Stephen 

Wallace lét lífið eftir að hafa verið skotinn til bana af lögreglu. Lögreglan hér á landi hefur aðeins 

einu sinni hleypt af skoti. Það var árið 2013 og þá féll maður fyrir hendi lögreglu (Gunnar Dofri 

Ólafsson, 2013). Notkun rafbyssa hjá lögreglunni hér á landi hefur lítið verið í umræðunni nýlega 

en ekki þarf nema eitt mál sem fær mikla fjölmiðlaumfjöllun til þess að fá umræðuna af stað. 

  



 

 26 

8. Helsta gagnrýni á notkun rafbyssa 

Gagnrýni á rafbyssunotkun lögreglu komst í hámæli í upphafi 21. aldarinnar samfara örri 

útbreiðslu slíkra tækja meðal lögregluliða. Mesta gagnrýnin hefur komið frá 

mannréttindasamtökunum Amnesty International. Jafnframt hefur nefnd Sameinuðu þjóðanna 

gegn pyndingum og nefnd Evrópuráðsins um varnir gegn pyndingum lagst gegn notkun rafbyssa 

í skýrslum sínum vegna varanlegra áhrifa þeirra á bæði líkamlegt og andlegt heilbrigði einstaklinga 

(Rikander, 2017; United Nations, 2010).  

Í skýrslu Sameinuðu þjóðanna frá árinu 2010 leggja höfundar til að löggæslustofnanir hætti 

notkun rafbyssa vegna áhrifa þeirra á þá einstaklinga sem þeim er beitt gegn því notkunin gæti 

brotið gegn 2. og 16. grein í samningi Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum og annarri 

grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu. Áhyggjum er meðal annars lýst 

vegna þess að notkun rafbyssa geti leitt til gífurlegs sársauka sem í einhverjum tilvikum mætti líkja 

við pyndingu. Jafnframt séu að mati skýrsluhöfunda dæmi þess að rafbyssur leiði til ótímabærra 

dauðsfalla (United Nations, 2010). Samningurinn er lögfestur hér á landi og hljóða eftirfarandi 

greinar hans svo; 
2. gr.  

1. Hvert aðildarríki skal gera virkar ráðstafanir á sviði löggjafar, stjórnsýslu og réttarvörslu eða aðrar ráðstafanir 

til að koma í veg fyrir pyndingar á sérhverju landsvæði í lögsögu þess.  

2. Hvernig sem á stendur má aldrei höfða til sérstakra aðstæðna af nokkru tagi, svo sem ófriðarástands, 

ófriðarhættu, ótryggs stjórnmálaástands innanlands eða nokkurs annars almenns neyðarástands, til réttlætingar 

pyndingum.  

3. Ekki má vísa til fyrirmæla yfirboðara eða stjórnvalds til réttlætingar pyndingum. 

16. gr.  

1. Hvert aðildarríki skuldbindur sig til að hindra að á nokkru landsvæði í lögsögu þess séu framin önnur verk 

er teljast til grimmilegrar, ómannlegrar eða vanvirðandi meðferðar eða refsingar, en falla þó ekki undir 

skilgreiningu hugtaksins pynding í 1. gr., þegar slík verk eru framin af eða fyrir frumkvæði eða með samþykki 

eða umlíðun opinbers starfsmanns eða annars manns sem er handhafi opinbers valds. Sérstaklega skulu 

skuldbindingar þær gilda sem um getur í 10., 11., 12. og 13. gr. þannig að í stað þess að vísað sé til pyndinga 

sé vísað til annarrar grimmilegrar, ómannlegrar eða vanvirðandi meðferðar eða refsingar.  

2. Ákvæði samnings þessa skerða ekki gildi ákvæða neinna annarra alþjóðasamninga eða landslaga sem leggja 

bann við grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu eða varða framsal eða brottvísun úr 

landi. (Samningur gegn pyndingum og annarri grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu 

nr. 19/1996).  
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Samkvæmt 1. gr. samningsins gegn pyndingum og annarri grimmilegri, ómannlegri eða 

vanvirðandi meðferð eða refsingu nr. 19/1996 þarf tiltekinn verknaður að vera vísvitandi og valda 

þjáningum eða alvarlegum líkamlegum eða andlegum sársauka til þess að flokkast sem pynding. 

Verknaðurinn verður einnig að vera framinn af opinberum starfsmanni eða einhverjum handhafa 

opinbers valds. Jafnframt þarf tilgangur hans að vera einn af eftirfarandi: 

a) til þess að knýja fram upplýsingar eða játningu,  

b) til þess að refsa fyrir tiltekinn verknað framinn af honum eða þriðja aðila,  

c) til þess að hræða eða neyða hann eða þriðja mann, eða af ástæðum sem byggjast á mismunun af 

einhverju tagi 

 

 Sumir fræðimenn hafa fært fyrir því sannfærandi rök að notkun rafbyssa falli ekki undir 

skilgreiningu á pyndingum og þ.a.l. geti notkun þeirra þannig ekki talist pynding (Braidwood, 

2009). Rafbyssur geta vissulega valdið gífurlegum sársauka og er sársaukinn í raun leið að 

markmiðinu með notkun tækisins að einhverju leyti, þ.e. að gera mótaðilann ófæran um að valda 

frekari skaða. Það eitt og sér dugir hins vegar ekki til þess að falla undir skilgreiningu pyndingar. 

Tilgangur verknaðarins þarf að falla undir eitt eða fleiri af þeim atriðum sem nefnd eru hér að 

framan. Tilgangur notkunar rafbyssa lögreglumanna er yfirleitt sá að yfirbuga handtekinn mann, 

afvopna aðila eða koma í veg fyrir líkamsmeiðingar gagnvart mótaðilanum sjálfum, þriðja aðila 

eða lögreglunni sjálfri (Braidwood, 2009). Þannig fellur athæfi lögreglumanna ekki undir neitt af 

skilyrðum skilgreiningar pyndingar. Auðvitað er ekki hægt að tryggja að lögreglumenn fari aldrei 

út fyrir valdheimildir sínar um notkun rafbyssa og beiti þeim í einum af framangreindum tilgangi 

en þá gæti þurft að taka til skoðunar hvort athæfið myndi flokkast sem pynding.  
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9. Áhrif rafbyssunotkunar á mótaðila 

9.1 Geðrænn vandi  

Afskipti lögreglumanna af einstaklingum sem glíma við geðrænan vanda hafa aukist undanfarin 

ár og eru lögreglumenn oft á tíðum fyrstu viðbragðsaðilar á vettvang. Aukninguna má rekja til 

breyttra meðferðarúrræða sem áður fólust í því að einstaklingar fengu umönnun á lokuðum 

stofnunum en í dag fer hún meira fram úti í samfélaginu. Þetta hefur leitt til þess að fleiri 

einstaklingar sem glíma við geðrænan vanda búa úti í samfélaginu og samhliða því hafa afskipti 

lögreglu af þeim aukist (Kara, 2014). Einstaklingar sem glíma við geðrænan vanda eru nokkuð 

berskjaldaðir vegna bágrar samfélagslegrar stöðu og hefur það oft fylgt þeim að þeir séu taldir vera 

hættulegir og ofbeldishneigðir (Rueve og Welton, 2008). Jafnframt hefur því verið haldið fram að 

lögreglumenn ofmeti hættuna sem stafar af einstaklingum sem glíma við geðrænan vanda (O'Brien 

og Thom 2014). Rannsókn Johnson (2011) sýnir að lögreglumönnum getur stafað hætta af 

einstaklingum með geðraskanir og má því halda fram að þeir séu ekki að ofmeta raunverulega 

hættu af þeim. Niðurstöðurnar sýna að þegar búið var að bera saman mótspyrnu og ofbeldi frá 

mótaðilum var raunin sú að þeir sem flokkast sem einstaklingar sem glíma við geðrænan vanda 

voru mun líklegri til þess að vera vopnaðir og sýna af sér ofbeldishegðun en aðrir (Johnson, 2011). 

Geta og hæfni lögreglumanna til þess að takast á við einstaklinga með geðrænan vanda er 

nokkuð takmörkuð vegna skorts á þekkingu og þjálfun á þessu sviði. Til að bregðast við þessu þarf 

að auka samstarf lögreglu og geðheilbrigðisstarfsmanna (Kara, 2014). Víða er búið að stíga 

mikilvæg skref í þessa átt. Þar má nefna Bandaríkin (O'Brien og Thom 2014), Skotland 

(Blakemore, 2015) og Bretland (Ford, 2013). Það skortir verulega á samstarf milli þessara 

starfstétta hér á Íslandi þó segja megi að einhver vitundarvakning hafi átt sér stað. Sem dæmi var 

samstarf geðheilbrigðisstarfsmanna og lögreglunnar í Bretlandi kynnt á sérstöku málþingi um 

geðheilbrigði og löggæslu í Háskólanum á Akureyri árið 2017 (Háskólinn á Akureyri, 2017). 

 Líkt og komið hefur fram hér að framan notaðist lögreglan á Nýja-Sjálandi við rafbyssur í 

tilraunaskyni árin 2006-2007. Þegar gögn yfir notkun rafbyssa á þessu tímabili eru skoðuð, sést að 

lögreglan var tvisvar sinnum líklegri til þess að beita rafbyssu gegn mótaðila sem glímdi við 

geðræn vandamál en við handtöku einstaklings sem brotið hafði af sér (O'Brien, Mckenna, Thom, 

Diesfeld og Simpson, 2011). Þetta eru sláandi tölur en hafa ber í huga að í rannsókninni var ekki 
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gerður samanburður út frá mótspyrnu eða ofbeldi mótaðila. Af þeim sökum er ekki hægt að útiloka 

að þeir einstaklingar sem glímdu við geðrænan vanda hafi veitt meiri mótspyrnu eða beitt meira 

ofbeldi gagnvart lögreglumönnunum en aðrir. Aðrar rannsóknir styðja slíkt hið sama, þ.e. að 

líkurnar tvöfaldast á því að rafbyssu sé beitt ef mótaðili glímir við geðræn vandamál (Brandl og 

Stroshine, 2017). Mætti því segja að niðurstöðurnar styðji enn fremur nauðsyn þess að auka 

aðkomu geðheilbrigðisstarfsmanna, sem gæti nýst lögreglu á vettvangi og mögulega við gerð og 

endurskoðun verklagsreglna fyrir rafbyssur.  

Rannsóknir sýna jafnframt að lögreglumenn eru meira á varðbergi eða eru m.ö.o. komnir 

á hærra viðbragðsstig ef þeir telja að mótaðili sé veikur á geði en ef um er að ræða einstakling sem 

glímir ekki við geðrænan vanda (Bailey o.fl., 2016). Enn fremur hafa niðurstöður rannsókna leitt 

í ljós að lögreglumenn þurfa að meðaltali að beita rafstraumi oftar gegn einstaklingum sem glíma 

við einhvers konar geðröskun en öðrum einstaklingum. Þá er talið að hræðsla lögreglumanna og 

fordómar í garð einstaklinga sem þjást af geðrænum vanda gætu haft áhrif hvað þetta varðar 

(Brandl og Stroshine, 2017). Jafnframt helst það í hendur við einstaklinga sem eru undir áhrifum 

fíkniefna eða annarra örvandi, deyfandi eða sljóvgandi efna en þeir þurfa að meðaltali fleiri rafstuð 

(Bailey o.fl., 2016).  

Niðurstöður bandarískrar rannsóknar frá árinu 2007 leiddu í ljós að í 45% tilfella þar sem 

rafbyssu var beitt gegn einstaklingi með geðrænan vanda hefðu lögreglumennirnir á vettvangi haft 

heimild til þess að beita banvænni valdbeitingu, skotvopni, miðað við þá ógn sem stafaði af 

einstaklingnum. Gögnin í þessari rannsókn voru fengin úr gagnagrunni þar sem lögreglumenn geta 

skráð öll þau tilfelli þar sem þeir notast við rafbyssu. Tekið skal fram að lögreglumenn voru ekki 

skyldugir til þess að skrá í gagnagrunninn og gæti það mögulega hafa skekkt niðurstöðurnar. 

Rannsóknin byggði á 10.608 skýrslum úr gagnagrunninum þar sem rafbyssur voru notaðar. Þar af 

glímdi mótaðilinn við geðrænan vanda í 2.452 tilvikum. Í ljósi þessa mætti ætla að mögulega hafi 

um 1.100 mannslífum verið bjargað með notkun rafbyssa (Ho, Dawes, Johnson, Lundin og Miner, 

2007). 

9.2 Líkamsstarfsemi 

Talsverð umræða og almenn hræðsla hefur verið varðandi það hvort að rafstraumurinn frá 

rafbyssum geti haft varanleg áhrif á starfsemi hjartans og jafnvel leitt til hjartastopps. Hræðsluna 

má rekja til áhyggja af því að rafskautin séu í svo mikilli nálægð við hjartað sjálft að straumurinn 
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geti haft áhrif á starfsemi þess. Fjarlægðin í heilbrigðum einstaklingi er hins vegar það mikil að 

líkurnar á þessu eru hverfandi (Kunz, og Adamec, 2019). Í skýrslu Kunz, Zinka, Fieseler, Graw 

og Peschel frá árinu 2012 er fjallað um áhrif Taser X26 á hjartavöðva mannsins. Í henni segir að 

Taser X26 eigi ekki að geta haft varanleg eða tímabundin áhrif á hjartað þar sem straumurinn sem 

einstaklingurinn verður fyrir er tiltölulega lágur (Kunz o.fl., 2012). Fleiri rannsóknir styðja sömu 

niðurstöðu, þ.e. að rafbyssur hafi ekki áhrif á takt hjartavöðvans (Kunz o.fl., 2014; Levine o.fl., 

2007). Niðurstöður annarra rannsókna leiddu einnig í ljós að hverfandi líkur væru á því að 

rafbyssur gætu í einstaka tilvikum leitt til hjartastopps (Stopyra, Winslow, Fitzgerald og Bozeman, 

2017) eða hjartsláttartruflana (Graham, 2014).  

Þá hafa rannsóknir einnig sýnt fram á að líkurnar á sleglatifi eða öðrum lífshættulegum 

hjartsláttartruflunum af völdum rafbyssu séu frekar litlar (Levine, 2005). Enn fremur hafa 

rannsóknir sýnt fram á að rafbyssa geti ekki haft áhrif á virkni gangráða né eyðilagt þá (Cao, 

Shinbane, Gillberg, Saxon og Swerdlow, 2007; Lakkireddy o.fl., 2007). Rannsóknir sem sýna að 

rafbyssur geta haft varanleg áhrif á starfsemi hjartans eða valdið hjartastoppi hafa yfirleitt verið 

gerðar á dýrum (einna helst svínum) og hafa þær verið yfirfærðar á mannfólk. Gagnrýna má slíka 

yfirfærslu þar sem margt er ólíkt með mannslíkamanum og svínum og sýnt hefur verið fram á að 

svín séu þrisvar sinnum viðkvæmari fyrir rafstraumi en maðurinn. Engar útgefnar rannsóknir 

framkvæmdar á mönnum staðfesta að rafstraumur frá rafbyssu hafi áhrif á starfsemi hjartans, 

hvorki tímabundin né varanleg (Kunz, og Adamec, 2019). 

Árið 2006 var gerð tilraun í Bandaríkjunum sem byggðist á því að 66 einstaklingar fengu 

í sig rafstraum frá Taser X26. Einstaklingarnir voru sjálfboðaliðar og voru þeir undir eftirliti í 24 

klukkustundir eftir að hafa fengið í sig rafstraum úr rafbyssunni. Blóðprufa var tekin úr 

einstaklingunum fyrir og eftir rafstrauminn, eftir 16 klukkustundir og svo sólarhring síðar. Þrjátíu 

og tveir úr hópnum í tilrauninni voru settir í hjartalínurit. Einnig var tekið hjartalínurit með sama 

millibili, þ.e. eftir 16 klukkustundir og aftur eftir 24 tíma. Blóðsýnin voru rannsökuð með tilliti til 

skaða í beinum og í hjartavöðva og einnig skoðað hvort nýrnastarfsemi væri að einhverju leyti 

skert. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að þessir 66 einstaklingar sem fengu rafstraum úr 

Taser X26 sýndu engin merki um breytta hjartastarfsemi á þeim sólarhring sem þeir voru undir 

eftirliti. Ekki voru nein merki um skemmdir á hjartavöðva né skerta nýrnastarfsemi né mátti greina 

skemmdir í beinum (Ho o.fl., 2006). 
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Vissulega er alltaf einhver hætta á ferðum með notkun allra valdbeitingartækja lögreglu en 

rafbyssur uppfylla alla öryggisstaðla fyrir rafmagnstæki og hefur ekki eitt tilvik verið sannað þar 

sem rafbyssa á að hafa leitt til raflosts, þrátt fyrir milljónir tilvika (Kunz, Calkins, Adamec og 

Kroll, 2018). Rafbyssur uppfylla alla þá öryggisstaðla sem kröfur eru gerðar um af alþjóðlegu 

fyrirtæki sem sér um öryggiskröfur rafmagnstækja, International Electrotechnical Commission 

(IEC). Fyrirtækið hefur lýst því yfir að sé valdbeitingartækinu beitt á réttan hátt sé mjög ólíklegt 

að rafbyssa geti haft tímabundin eða varanleg áhrif á starfsemi hjartans eða önnur líffæri (Kunz og 

Adamec, 2019).  

9.3 Meiðsli mótaðila 

Fræðilegar heimildir og rannsóknir á meiðslatíðni borgara eftir afskipti lögreglu eru fjölmargar. 

Rannsóknirnar eru aðallega frá Bandaríkjunum en eru af skornum skammti frá Evrópu. Sem dæmi 

gerðu Mesloh og Wolf rannsókn árið 2008 á árangri af notkun hættuminni vopna, valdbeitingu og 

meiðslum borgara og lögreglumanna. Rannsóknin stóð yfir í fimm ár og sýna niðurstöðurnar að 

fimm samverkandi þættir hafa áhrif á meiðsli borgaranna eftir afskipti lögreglu. Áhrifaþættirnir 

eru: 1) styrkur eða afl, 2) tímalengd valdbeitingar, 3) vopn, 4) högg og spörk og 5) neysla áfengis, 

sljóvgandi og/eða örvandi efna.  

Um styrk eða afl má segja að því meiri styrkur eða afl sem mótaðili beitir því meiri styrk 

og afli þarf lögreglumaðurinn að beita. Mesloh og Wolf nefna líka að það skipti máli hvar aflinu 

er beitt á líkama mótaðila. Þessu til skýringar má nefna að það að taka einhvern hálstaki eða þrýsta 

hné á bak viðkomandi er talið hættulegt ef of miklu afli er beitt. Þá benda rannsakendurnir á að 

vopnaburður mótaðila skipti hér veigamiklu máli og þá í því samhengi hvaða vopni lögreglumenn 

koma til með að beita til að yfirbuga mótaðila. Einnig skiptir tímalengd valdbeitingar máli og þá 

sérstaklega þegar kemur að því að beita líkamlegu valdi. Þvingun í lengri tíma er hættuleg því hún 

veldur álagi á hjarta, öndun og önnur mikilvæg kerfi líkamans (Ariel o.fl., 2019; Mesloh, Henych 

o.fl. 2008).  

Fjórði samverkandi þátturinn er hin svokallaða neyðarvörn, þ.e. heimild einstaklinga til að 

verja sig með annars ólögmætum aðferðum, s.s. spörkum og höggum. Lögreglumenn á Íslandi hafa 

heimild til þess að beita neyðarvörn í tilteknum aðstæðum (almenn hegningarlög nr. 19/1940) og 

í því samhengi skiptir máli hvernig neyðarvörninni er beitt. Ef beita þarf höggum í neyðarvörn þá 

skiptir máli að hitta viðkomandi í stóra vöðva, kvið eða jafnvel andlit ef því er að skipta. Ennfremur 
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er ljóst að fíkniefna- og áfengisneysla skiptir máli en hægt er að fullyrða að vímuefnaneysla hækkar 

sársaukaþröskuld (Mesloh, Henych o.fl., 2008; Brandl og Stroshine, 2017; Bailey o.fl., 2016; 

White o.fl., 2013). Þá hefur komið í ljós að sumir einstaklingar sem eru undir áhrifum áfengis 

og/eða fíkniefna virðast þola úðavopn og rafbyssur betur, sem eykur líkurnar á því að meira afli sé 

beitt við handtöku, sem svo aftur eykur líkurnar á meiðslum (Mesloh, Henych o.fl., 2008; 

Kaminski, Edwards og Johnson, 1999). Einstaklingar sem eru undir áhrifum áfengis eða fíkniefna 

eru líklegri til að verjast handtöku og berjast gegn henni og eru tvöfalt líklegri til að beita skotvopni 

til að verjast handtökunni. Þetta helst í hendur við áfengisneyslu sem almennt er talið að slaki á 

hömlum (Henges og Marczinski, 2012). Allsgáðir einstaklingar eru aftur á móti líklegri til að flýja 

handtöku heldur en verjast henni með líkamlegu afli (Mesloh, Henych o.fl., 2008). Í þessu 

samhengi er einmitt vert að benda á að rannsóknir hafa sýnt fram á töluvert minni meiðslatíðni 

þegar rafbyssu er beitt samanborið við kylfu, líkamlega valdbeitingu og piparúða (Kroll o.fl., 

2019).  

Notkun rafbyssa er vissulega ekki hættulaus en algengustu meiðsli einstaklinga þar sem 

rafbyssu var beitt eru smávægileg sár á húð eftir rafskaut. Sárið myndast vegna þess að rafskautin 

eru oddhvöss en er smávægilegt og svipað sári eftir nálarstungu. Sárið grær á fáum dögum. Því 

hefur verið haldið fram að slík smávægileg meiðsli skekki niðurstöður rannsókna, þ.e. ef sárin eftir 

rafbyssuna eru flokkuð sem meiðsli en ekki erting á húð eftir annars konar valdbeitingu, s.s. 

piparúða eða handjárn. Því séu meiðsli eftir rafbyssu ofmetin (Kaminski, Engel, Rojek, Smith og 

Alpert, 2013).  

Niðurstöður rannsókna eru mismunandi, eðli málsins samkvæmt, en í rannsókn sem var 

gerð árið 2018 þar sem skoðuð voru 914 tilvik þar sem lögregla beitti valdi kom fram að í 98,4% 

tilvika urðu þeir sem beittir voru valdi ekki fyrir neinum skaða af völdum rafbyssu og þá voru 

engin meiriháttar meiðsli (Bozeman o.fl., 2018). Fleiri rannsóknir varpa ljósi á meiðslatíðni og 

alvarleika og hægt er að fullyrða að í fáum tilfellum voru meiðsli af völdum rafbyssa (Bozeman 

o.fl., 2018). Flestar rannsóknir sem hafa fjallað um meiðslatíðni af völdum rafbyssa styðja þessa 

fullyrðingu, þ.e.a.s. að í fæstum tilvikum varð mótaðili fyrir meiðslum af völdum rafbyssu (Strote, 

Verzemnieks, Walsh og Hutson, 2010; Holder, Robinson og Laub, 2010; Baldwin, Blaskovits, 

Bennel, Lawrence og Semple, 2018).  

Jafnframt hefur verið kannað hvort hægt sé að sýna fram á að rafbyssa geti valdið innvortis 

meiðslum, t.d. skaðað líffæri, en samkvæmt niðurstöðum rannsóknar frá árinu 2010 var ekki hægt 
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að sanna það (Biria, Bommana, Kroll, Panescu og Lakkireddy, 2010). Þá hefur ekki verið hægt að 

sýna fram á að notkun rafbyssa hafi komið af stað flogakasti en hins vegar hafa rannsóknir sýnt 

hækkandi blóðþrýsting, örari öndun og lægra sýrustig líkamans (Biria o.fl., 2010). Rafbyssur í 

höndum lögreglunnar eru því almennt taldar öruggar út frá læknisfræðilegu sjónarhorni (Vilke 

o.fl., 2007; Biria o.fl. 2010; Levine, 2005).  

Meiðsli af völdum brunasára í kjölfar þess að vera skotinn með rafbyssu eru fátíð en dæmi 

eru um þau, bæði meiri og minni meiðsli. Fólk hefur dáið vegna brunasára þar sem eldsupptök 

mátti rekja til notkunar rafbyssa. Niðurstaða rannsóknar leiddi hins vegar í ljós að líkurnar á því 

að verða fyrir brunaáverkum af völdum rafbyssu væru hverfandi. Í flestum tilvikum er hægt að 

skýra dauðsföllin á þann hátt að viðkomandi höfðu í fórum sínum kveikjara, eldfiman vökva eða 

annað sem olli því að rafstraumur rafbyssunnar kveikti eld. Dæmi um slík tilvik var þegar maður 

skvetti á sig bensíni og hringdi síðan eftir aðstoð lögreglu. Lögreglumenn sem komu á vettvang 

beittu rafbyssu gegn honum sem varð til þess að eldur kviknaði. Rannsóknin í heild leiddi í ljós að 

líkurnar á að láta lífið vegna bruna af völdum rafbyssu væru 2,1 á móti 3,16 milljónum (Kroll o.fl., 

2019).  

9.4 Höfuðáverkar og sjónskaði 

Árið 2016 var gerð rannsókn í Bandaríkjunum á dauðsföllum vegna höfuðáverka eftir fall í kjölfar 

þess að rafbyssu var beitt. Rannsakendurnir skoðuðu sextán tilvik á árunum 2004-2016 þar sem 

fólk hafði látist í kjölfar þess að hafa fallið á andlitið eða höfuðið eftir að hafa fengið í sig rafskaut 

úr rafbyssu. Höfundar rannsóknarinnar benda á að rafbyssa hafi verið notuð í þremur milljónum 

tilvika og af þeim hafi dauðsföll vegna falls hafi aðeins verið sextán talsins (Kroll o.fl., 2016). 

Mikilvægt er að lögreglumenn séu meðvitaðir um hætturnar sem fylgja rafbyssum og þeim er 

ráðlagt að nota ekki rafbyssu á einstaklinga sem eru hátt uppi, t.d. á svölum, þökum o.s.frv. 

Rafbyssu skuli heldur ekki nota ef einstaklingur er á mikilli ferð því þá aukast líkurnar á 

höfuðmeiðslum til muna (Kroll o.fl., 2016).  

Í þremur tilvikum í hinum vestræna heimi hafa rafskaut úr rafbyssu farið inn fyrir 

höfuðbein (Le Blanc-Louvry, Gricourt, Touré, Papin og Proust, 2012). Í grein Le Blanc-Louvry 

og kollega (2012) er bent á að afar ólíklegt sé að rafskautin geti farið í gegnum bein en það geti 

gerst og ættu lögreglumenn ekki að vera of nálægt mótaðilanum þar sem krafturinn frá rafbyssunni 

geti verið hættulegur sé henni beitt í of mikilli nálægð (Le Blanc-Louvry o.fl., 2012).  
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Til eru dæmi um meiðsli af völdum þess að fá rafskaut rafbyssunnar í augun. Þau eru fá en 

í flestum tilvikum alvarleg. Augnmeiðsli hafa leitt til takmörkunar á sjón, jafnvel blindu og mikilla 

skemmda á augasteinum. Líkurnar á augnmeiðslum minnka til muna því fjær sem mótaðilinn er 

lögreglumanninum (Kroll o.fl., 2018-a; Gapsis, Hoang, Nazari og Morcos, 2017). Árið 2017 hafði 

rafbyssu samanlagt verið beitt í 3,7 milljónum tilvika í heiminum og þar af voru aðeins 27 

augnmeiðsli skráð. Augnmeiðsli eru talin vera eitt helsta vandamálið varðandi rafbyssur því ef 

rafskaut fara í augu eru líkurnar á alvarlegum meiðslum miklar. Hins vegar er bent á að líkurnar á 

augnmeiðslum séu almennt mjög litlar eða 5,1 fyrir hverja milljón skipta sem rafbyssa er notuð 

(Kroll, o.fl., 2019). 

9.5 Dauðsföll 

Ljóst er að dauðsföll hafa orðið í kjölfar þess að rafbyssu var beitt gegn einstaklingi. Ekki er þó 

hægt að segja með vissu að orsökin ein og sér hafi verið rafstraumurinn þó svo að vísbendingar 

séu um það (Kunz o.fl., 2012; White o.fl., 2013). Í þeim tilvikum þar sem einstaklingar létust í 

kjölfar þess að rafbyssu var beitt gegn þeim hafa krufningar leitt í ljós að viðkomandi voru ekki 

líkamlega heilbrigðir. Því er talið að undirliggjandi veikindi hafi átt þátt í orsök andlátsins ásamt 

rafstraumnum. Undirliggjandi þættirnir sem um ræðir eru hjartavandamál, æðakerfisvandamál, 

fíkniefnaneysla og/eða áfengisneysla (Brandl og Stroshine, 2017; Bailey o.fl., 2016; White o.fl., 

2013). Enn fremur er það svo að þegar aðilar hafa skyndilega dáið í höndum lögreglu hefur í 

mörgum tilvikum rafbyssu ekki einungis verið beitt heldur einnig annars konar valdi, eins og t.d. 

lögreglutökum, piparúða eða kylfu. Í þeim tilvikum er því erfitt að fullyrða nákvæmlega um 

dánarorsök (Todak, Cesar og Louton, 2015). 

 Rannsóknir hafa leitt í ljós að rekja megi mörg skyndileg dauðsföll einstaklinga þar sem 

rafbyssu hafi verið beitt gegn þeim til æsingsóráðsheilkennis (e. excited delirium syndrome). Þetta 

er ekki hægt að segja með fullri vissu þar sem töluvert skortir á frekari rannsóknir til staðfestingar 

en svo virðist sem nokkuð samband sé þarna á milli (O'Brien og Thom, 2014). 

Æsingsóráðsheilkenni er oft á tíðum rakið til einhvers konar undirliggjandi geðrænna vandamála 

og jafnan einnig fíkniefnavanda hjá einstaklingum. Þetta er eins konar „ástand“, ef svo má að orði 

komast, þar sem sársaukaþröskuldur einstaklingsins hækkar. Jafnframt eiga einstaklingar það til 

að sýna af sér ofbeldishegðun, styrkur þeirra og afl eykst til muna sem mætti kalla 

„yfirnáttúrulegan styrk“ (e. superhuman strength). Æsingsóráðsheilkenni veldur gífurlegu álagi á 



 

 35 

starfsemi líkamans sem fer í einskonar yfirkeyrslu og dregur einstaklinga oft til dauða, sérstaklega 

ef heilbrigðisstarfsmenn ná ekki að greina einstaklinginn né grípa inn í nógu fljótt með viðeigandi 

meðferð (Ordoobadi, og Kivlehan, 2017).  

Skapast hefur umræða um að notkun rafbyssa á einstaklinga geti vakið ákveðin 

streituviðbrögð hjá þeim og kallað fram æsingsóráðsheilkenni með hækkun á serótónin-gildum. 

Niðurstöður rannsóknar frá árinu 2018 leiddu hins vegar í ljós að ekki var marktæk aukning á 

serótónin-gildum hjá einstaklingum sem urðu fyrir rafstraumi frá rafbyssu og var hækkunin minni 

en sést t.d. eftir líkamlega áreynslu. Þetta bendir til þess að rafbyssa geti ekki kallað fram 

æsingsóráðsheilkenni (Kroll o.fl., 2018-b).  

White og kollegar (2013) gerðu rannsókn sem miðaði að því að skoða hvers vegna fólk dó 

í höndum lögreglunnar eftir handtöku (e. arrest related deaths). Rannsóknin miðaði að því að 

skoða hvort og þá hvernig rafbyssur væru hættulegar en rannsakendurnir skoðuðu 392 dauðsföll 

frá árinu 2001 til ársins 2008 þar sem rafbyssu hafði verið beitt við handtöku. Af þessum 392 

dauðsföllum höfðu rannsakendur aðgang að krufningarskýrslum í 213 málum en í hinum 179 

einungis aðgang að gögnum úr fjölmiðlum. Af þessum 392 tilvikum kom í ljós að hinir látnu voru 

í flestum tilvikum karlmenn á aldrinum 21-40 ára og var algengasta dánarorsökin hjartavandamál 

eða í 30,5% tilvika. Önnur algengasta dánarorsökin var æsingsóráðsheilkenni eða í 21,4% tilvika.  

Þriðja algengasta dánarorsökin var fíkniefnaneysla eða í 11,2% tilvika. Fjórða algengasta 

dánarorsökin var skilgreind af völdum annarra tilvika eða tilvika þar sem ekki var hægt að segja 

með fullri vissu hver dánarorsökin væri. Köfnun var fimmta algengasta dánarorsökin. Höfundar 

rannsóknarinnar nefna að einungis í tveimur tilvikum (1%) hafi orsök andlátsins verið rakin til 

rafbyssunnar samkvæmt krufningarskýrslum. Samkvæmt fjölmiðlum var notkun rafbyssa í 45 

tilvikum orsök dauðsfallsins (White o.fl., 2013). Samkvæmt þessu er því misræmi í upplýsingum 

fjölmiðla og því sem kom frá réttarmeinafræðingum.  

Í mörgum tilvikum er ljóst að umfjöllun fjölmiðla um dauðsföll í kjölfar notkunar rafbyssa 

hefur verið einfölduð en dauðsföll í tengslum við afskipti lögreglu eru oft flókin mál og hafa margir 

samverkandi þættir áhrif. Segja má að rafbyssunni hafi oft verið kennt um dauðsföll án þess að 

það hafi verið rökstutt (White o.fl., 2013). Niðurstaða framangreindrar rannsóknar er í samræmi 

við aðra bandaríska rannsókn frá árinu 2008. Í henni voru 1.201 atvik skoðuð þar sem lögregla í 

Bandaríkjunum þurfti að beita rafbyssu. Af 1.201 tilviki voru minni háttar eða engin meiðsli í 

1.198 tilvika, (99,75%). Af þessum minni háttar meiðslum voru 83% meiðsli á húð eftir rafskautin. 
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Í þremur tilvikum urðu meiri háttar meiðsli þar sem tveir einstaklingar urðu fyrir höfuðáverkum, 

heilablæðingu í kjölfar falls og einn fyrir rákvöðvarofi (e. rhabdomyolysis). Af 1.201 létust tveir í 

haldi lögreglunnar en samkvæmt krufningarskýrslum var ekki hægt að tengja dauðsföllin við 

beitingu rafbyssu (Bozeman o.fl., 2008). Rannsóknir á dauðsföllum í kjölfar afskipta lögreglu hafa 

leitt í ljós að líkurnar á banvænum áverkum eða meiri háttar meiðslum eru hverfandi. Þegar 

dauðsföll voru skoðuð þar sem lögreglumenn beittu ekki rafbyssu voru líkurnar á dauðsfalli 

mótaðila 1:1000 en 1:3000 ef lögregla hafði aðgang að rafbyssu. Líkurnar á dauðsfalli minnka því 

talsvert ef lögregla hefur aðgang að rafbyssu (Kroll o.fl., 2019). 
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10.   Áhrif rafbyssunotkunar á lögreglumenn 

10.1   Meiðsli lögreglumanna 

Fjölmargar rannsóknir sýna að notkun rafbyssa dregur úr líkum á því að lögreglumenn verði fyrir 

meiðslum við skyldustörf sín þegar þeir eru að yfirbuga einstaklinga (Brandl og Stroshine, 2012; 

Yu-Sheng, og Jones, 2010; Taylor, og Woods, 2010; MacDonald, Kaminski, og Smith, 2009). 

Þegar gögn yfir meiðsli lögreglumanna í Wisconsin í Bandaríkjunum á tímabilunum 1996-1998 

og 2006-2008 voru borin saman leiddu niðurstöður í ljós að meiðslatíðni lögreglumannanna fór 

minnkandi þrátt fyrir að alvarlegum glæpum hafi farið fjölgandi á sama tíma. Talið var að þetta 

hafi mátt að hluta rekja til aukins aðgengis og reglubundnari notkunar hættuminni vopna 

lögreglunnar, s.s. rafbyssa (Brandl, og Stroshine, 2012). Þá eru rafbyssur sagðar vera vægara 

úrræði þar sem þær leysi af hólmi hærra stig valdbeitingar, s.s skotvopn, til þess að knýja fram 

uppgjöf mótaðila. Það verði því til þess að meiðslatíðni lögreglumanna fari minnkandi (Yu-Sheng, 

og Jones, 2010). 

 Það sem virðist eiga stóran þátt í því að meiðslatíðni lögreglumanna minnkar með tilkomu 

rafbyssunnar er að hún gerir lögreglumanninum kleift að halda góðri fjarlægð við mótaðila og því 

kemur sjaldnar til líkamlegra átaka þeirra á milli. Niðurstöður einnar rannsóknar benda til þess að 

rafbyssur hafi leitt til 76% færri meiðslatilfella lögreglumanna í 13 embættum í Bandaríkjunum. 

Gögnin eru frá mismunandi tímum á árunum 1998-2007 en það stafaði af því að ekki voru til gögn 

frá öllum embættum fyrir sama tímabil (Taylor, o.fl. 2012). Lögreglumenn voru jafnframt tíu 

sinnum ólíklegri, samkvæmt niðurstöðum annarrar rannsóknar, til þess að meiðast við störf sín ef 

þeir notuðust við rafbyssur umfram annars konar valdbeitingarvopn og jukust líkurnar á meiðslum 

6,5 falt ef lögreglumenn beittu lögreglutökum eða kylfu til þess að yfirbuga mótaðilann (Adkins, 

2017).  

Ekki virðist vera nóg að skoða meiðslatíðni lögreglumanna í tengslum við notkun þeirra á 

rafbyssu einni og sér því niðurstöður rannsóknar leiddu í ljós að ef lögreglumenn notuðu annars 

konar valdbeitingu ásamt rafbyssu þá jukust líkurnar á meiðslum þeirra. Það var þá aðallega í þau 

skipti þar sem lögreglumennirnir beittu einnig líkamlegu valdi ásamt rafbyssu sem meiðslatíðni 

þeirra hækkaði. Þá hafa lögreglumennirnir annað hvort byrjað á því að beita líkamlegu valdi sem 

skilaði ekki árangri og þurft að grípa til rafbyssunnar til að ná að yfirbuga mótaðilann eða þeir hafa 
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þurft að beita líkamlegu valdi eftir að notkun rafbyssunnar skilaði ekki tilsettum árangri. Ef 

lögreglumennirnir beittu einungis rafbyssu og þurftu ekki að grípa til frekari valdbeitingar studdi 

niðurstaðan hið sama og fleiri rannsóknir hafa gert, þ.e. að meiðslatíðni lögreglumanna minnkaði 

(Paoline, Terrill, og Ingram, 2012). 

Vert er að nefna rannsókn frá árinu 2018 þar sem bornir voru saman tveir hópar úr 

útkallsliði lögreglumanna í London. Annars vegar þeir sem höfðu aðgang að rafbyssum og þeir 

sem höfðu ekki aðgang að þeim. Rannsóknin leiddi í ljós að notkun rafbyssa varð til þess að tíðni 

valdbeitingar lögreglumanna jókst um 48% og voru helmingi meiri líkur á því að lögreglumenn 

sem báru rafbyssur yrðu fyrir árás mótaðilans en þeir sem ekki báru rafbyssur. Það eitt að lögreglan 

beri rafbyssu var talið auka árásargirni mótaðilans til muna. Var aukningin rakin til þess sem kallað 

er „weapons effect“. Jafnframt var bent á að með aukinni vopnavæðingu lögreglu hafi vopnaburður 

glæpamanna aukist. Höfundar rannsóknarinnar halda því fram að þessi aukning sé töluverð en um 

var að ræða sex árásir á lögreglumenn sem voru vopnaðir rafbyssum en þrjár á þá sem höfðu ekki 

aðgang að þeim. Sem sagt tvöfalt meiri líkur. Ber þó að nefna að rafbyssa var notuð í mjög fáum 

tilvikum. Henni var aðeins beitt tvisvar gegn einstaklingum, hún gerð sýnileg eða beitingu hennar 

hótað í sjö skipti. Þó ber að varast að draga stórar ályktanir á grundvelli þessarra gagna þar sem 

tilfellin eru afskaplega fá. Jafnframt var niðurstaðan sú að kvartanir á hendur lögreglumönnum 

voru færri hjá þeim sem báru rafbyssur miðað við þá sem báru ekki rafbyssur (Ariel o.fl., 2019).   

10.2   Hertar verklagsreglur og meiðslatíðni  

Verklagsreglur lögreglu um notkun valdbeitingartækja eru nauðsynlegar til þess að gætt sé að 

öryggi allra og að aðgerðir lögregluliðsins í heild séu samræmdar. Niðurstöður rannsóknar á 

áhrifum breyttra verklagsreglna lögregluembætta í Dallas í Bandaríkjunum á notkun rafbyssa og 

áhrif þeirra á tíðni meiðsla lögreglumanna eru athyglisverðar. Eftir að verklagsreglur voru hertar 

jukust meiðsli lögreglumanna á heildina litið. Þessar breyttu verklagsreglur fólu í sér að rafbyssur 

færðust upp um eitt þrep í valdbeitingarstiga lögreglunnar, fóru úr því að vera í þrepi  „Defensive 

Resistance“ (sjá mynd 10) í að vera „Active Aggression“ (sjá mynd 11). Niðurstaðan virðist þannig 

benda til þess að minna takmarkandi verklagsreglur verði til þess að meiðsli lögreglumanna í 

kjölfar líkamlegra átaka við mótaðila minnki. Að sama skapi ættu þá meiðsli mótaðila einnig að 

minnka þar sem að hættan á meiðslum er talin aukast við líkamleg átök (Womack o.fl., 2016).  
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Mynd 10 Sjá má verklagsreglurnar áður en þær tóku breytingum, þegar þær voru minna takmarkandi (Womack o.fl., 
2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 11 Sjá má verklagsreglurnar eftir að þeim var breytt, þegar þær voru meira  takmarkandi (Womack, o.fl.,, 
2016). 

Eftir úttekt á notkun rafbyssa í Kanada var lagt til að verklagsreglur um notkun rafbyssa 

yrðu hertar vegna þeirrar hættu sem notkun þeirra gæti fylgt, t.d. hættu á ótímabærum dauðsföllum 

mótaðilans (Braidwood, 2009). Þessi niðurstaða, þ.e. að takmarka ætti notkun rafbyssa hjá 

lögreglunni í Kanada var harðlega gagnrýnd af Howard Williams, fyrrum lögreglustjóra í borginni 

San Marcos í Texas. Howard hélt því fram að niðurstöður skýrslunnar hafi ekki verið á rökum 

reistar og að takmarkandi verklagsreglur myndu ekki leiða gott af sér, líkt og lagt var upp með. 
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Hann vísaði meðal annars í niðurstöður rannsókna sem studdu það að minna takmarkandi 

verklagsreglur minnki líkur á meiðslum lögreglumanna (Williams, 2012).  

 Niðurstöður rannsókna hafa leitt í ljós að minna takmarkandi verklagsreglur leiða til 

aukinnar notkunar rafbyssa sem veldur því að líkurnar á því að einstaklingur falli fyrir höndum 

lögreglunnar minnka um tvo þriðju hluta (Ferdik, Kaminski, Cooney, og Sevigny, 2014). Þetta eru 

sláandi tölur og því vert fyrir öll lögregluembætti að setja mikla vinnu í gerð verklagsreglna og 

gæta að því að hafa þær ekki of strangar þar sem ávinningurinn af minna takmarkandi 

verklagsreglum virðist vera gífurlegur ef marka má niðurstöðurnar.  

10.3   Íkveikjuhætta 

Reynslan hefur sýnt að notkun rafbyssu getur haft í för með sér íkveikjuhættu. Hættan á því er þó 

einungis smávægileg og eru dæmin sárafá (Kroll o.fl., 2017). Þrátt fyrir hversu litlar líkur eru á 

því að eldsupptök megi rekja til rafbyssa þá er þetta eitt af þeim atriðum sem lögreglumönnum ber 

að varast því í mörgum tilfellum geta þeir afstýrt hættunni með því að vera árvökulir (New Zealand 

Police, 2008; Braidwood, 2009). Í rannsókn frá árinu 2017 segir að í 3,17 milljónum atvika þar 

sem rafbyssa var notuð hafi sex einstaklingar dáið vegna alvarlegra brunasára og aðrir fjórir hlotið 

stórvægilegan skaða af brunasárum sínum (Kroll o.fl., 2017). Umfram þetta var talið að í ellefu 

skipti hafi kviknað í út frá rafbyssu en í þeim tilfellum hlutu aðilar á vettvangi lítinn eða engan 

skaða. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að líkurnar á dauðsföllum vegna elds eða sprenginga út frá 

notkun rafbyssa væri 1,9 á hverja milljón skipta. Flest þeirra atvika þar sem einstaklingur annað 

hvort lét lífið eða hlaut varanlegan og alvarlegan skaða af má rekja til þess að föt hans eða umhverfi 

var þakið eldfimum vökva, s.s. bensíni. Í flestum tilvikanna voru það rafskautin sem voru hin 

eiginlegu eldsupptök, þ.e. þegar þau komust í snertingu við eitthvað eldfimt. Þar af leiðandi hefði 

í flestum atvikanna mátt komast hjá því að setja af stað sprengingu eða bruna ef lögreglumenn á 

vettvangi hefðu áttað sig á hættunni. Í mörgum tilvikanna hefðu þeir átt að finna bensínlykt af 

viðkomandi eða gaslykt áður en ákvörðun var tekin um að notast við rafbyssu.  

Framleiðendur vara við notkun rafbyssa nálægt eldfimum hlutum, vökva, gasi, geli o.s.frv. 

og eru lögreglumenn meðvitaðir um það eða ættu að vera það. Í að minnsta kosti einu, ef ekki fleiri 

tilvikum í umræddri rannsókn, gafst enginn tími til þess að meta aðstæður þannig að 

lögreglumaðurinn hefði mátt finna bensínlyktina á vettvangi. Einnig hefur komið fyrir að rafskaut 
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rafbyssu hæfi plastkveikjara í vasa mótaðila og smávægilegur eldur orðið en talið er erfitt að 

komast hjá slíku (Kroll, o.fl., 2017). 
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11. Skilvirkni rafbyssa 

Miklu máli skiptir að rafbyssur skili tilsettum árangri og að sem minnstur skaði hljótist af notkun 

þeirra. Upp koma tilvik þar sem mótaðilinn veitir áframhaldandi mótspyrnu eftir að hafa orðið 

fyrir rafstraumi frá rafbyssu lögreglu. Niðurstöður rannsóknar á notkun rafbyssa hjá lögreglunni í 

New York leiddu í ljós að tiltekin atriði juku líkurnar á mótspyrnu gagnvart lögreglu til muna. 

Líkurnar eru sagðar aukast um 300% ef annað eða bæði rafskautin hæfa ekki mótaðila. Jafnframt 

tvöfaldast líkurnar á mótspyrnu ef eitt eða fleiri atriði af eftirfarandi eiga við um mótaðilann 1) 

hefur beitt ofbeldi gagnvart lögreglu eða öðrum, 2) er undir áhrifum fíkniefna eða áfengis, 3) 

lögreglan hefur beitt annars konar hættuminni vopnum gagnvart einstaklingnum, t.d. piparúða. 

Niðurstöður rannsóknar benda einnig til þess að ef mótaðilinn vegur meira en 90 kg þá séu 84% 

meiri líkur á því að hann sýni mótspyrnu eftir að rafbyssu hefur verið beitt gegn honum (White og 

Ready, 2010). Lögreglan gæti auðveldlega nýtt sér þessa þekkingu og verið frekar á varðbergi ef 

hún er að eiga við einstakling þar sem eitt eða fleiri atriði eiga við og þannig vonandi átt þátt í að 

minnka meiðsli aðila. Jafnframt mætti þekkingin nýtast lögreglu við framkvæmd á verklagsreglum 

um notkun rafbyssa og þannig vonandi auka skilvirkni við notkun þeirra. 

Samkvæmt Brandl og Stroshine má fullyrða að rafbyssa hafi komið betur út hvað það 

varðar að yfirbuga einstaklinga þar sem að notkun hennar sé öruggari fyrir lögreglumenn. 

Lögreglumenn nái að halda fjarlægð og geti almennt stjórnað aðstæðum betur. Piparúði hefur þó 

reynst betur fallinn til þess að hafa stjórn á aðstæðum í fjölmenni þar sem hægt er að fæla frá 

og/eða yfirbuga fleiri einstaklinga í einu en með rafbyssu. Mikilvægasta niðurstaðan var sú að ef 

einstaklingur er talinn vera vopnaður eru meiri líkur á því að lögreglumenn noti rafbyssu en 

piparúða. Að lokum benda þeir á að eftir því sem fleiri löggæslustofnanir notuðu rafbyssur jókst 

öryggi lögreglumanna og tilfellum þar sem lögregla ógnaði með eða beitti skotvopnum fækkaði 

(Brandl og Stroshine, 2017). 

Erfitt getur verið að leggja eiginlegt mat á það hvort rafbyssur sem slíkar séu skilvirkar, 

því mjög margt spilar inn í og hefur áhrif. Til þess að meta slíkt mætti sem dæmis skoða hlutfall 

þeirra tilvika þar sem nægjanlegt er að gera rafbyssuna sýnilega, s.s. hótun um beitingu hennar til 

þess að ná fram undanláti gerandans. Gögn frá Bretlandi benda til þess að í 85% tilvika sé nóg að 

gera rafbyssuna sýnilega til þess að ná fram settu markmiði (Kroll o.fl., 2019). Svipaðar tölur eru 

í Queensland í Ástralíu þar sem hlutfallið er 75% (An update on Taser use in Queensland 2012) 
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og á Nýja-Sjálandi var það nægjanlegt í 71% tilvika (New Zealand Police, 2008). Það gefur auga 

leið að mikið öryggi felst í þessum árangri fyrir alla hlutaðeigandi og enginn skaði ætti að hljótast 

af því að gera valdbeitingartækið sýnilegt.  

Annað sem þyrfti að skoða til þess að meta skilvirkni rafbyssunnar er möguleg hætta á 

meiðslum mótaðilans. Notkun rafbyssa gegn einstaklingum er ekki alltaf meiðslalaus. Hér mætti 

nefna að nokkuð algengt er að rafskautin valdi smávægilegum skurði á húð viðkomandi, sem 

flokkast sem smávægileg meiðsli. En samanborið við mar, jafnvel brotin bein eftir kylfu eða bruna 

í augum og andliti viðkomandi eftir varnarúða þá væri rafbyssan skárri valkostur. Þá sýna 

rannsóknir að málin leysast á skjótari máta ef rafbyssa er notuð frekar en önnur valdbeitingartæki, 

sem þannig leiðir til færri meiðslatilvika (Mesloh, Wolf, Henych og Thompson, 2008).  

Jafnframt hefur því verið haldið fram að notkun rafbyssa leiði til þess að lögreglumenn 

beiti mun sjaldnar skotvopnum og að rafbyssan sé mest notaða vopn í flokki þeirra hættuminni 

sem lögreglan beitir. Rafbyssan var skilvirkust af öllum öðrum valkostum þegar leysa þurfti mál 

sem fólu í sér einhvers konar átök milli aðila og voru líkurnar á meiðslum lögreglu og mótaðila 

minni en annarra tækja eða aðferða lögreglu (Mesloh, o.fl., 2009). Í úttekt á rafbyssum í Ástralíu 

voru dauðsföll fjögurra ungra manna sem létu lífið eftir skotárás lögreglu skoðuð. Þá benti 

réttarmeinafræðingurinn sem krufði mennina á að komast hefði mátt hjá dauðsföllum þeirra hefði 

lögreglan verið vopnuð rafbyssu (Barbour, 2008). Það gefur auga leið að ef bjarga má mannslífum 

með notkun rafbyssa styrkir það rökin fyrir því að lögreglumenn séu búnir rafbyssum.  
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12. Samantekt og umræður 

Í upphafi var lagt upp með rannsóknarspurninguna Hvaða áhrif hafa rafbyssur á starf 

lögreglumanna og almenna borgara? Til þess að svara spurningunni skoðuðu höfundar fjöldann 

allan af fræðigreinum þar sem fjallað er um rafbyssur með tilliti til meiðsla- og dánartíðni, 

læknisfræðilegra álitamála og fleiri atriða. Svarið er ekki einhlítt heldur margþætt.     

Töluverð umræða hefur skapast undanfarin ár um að hætta stafi af notkun rafbyssa. 

Tilgangur þess að búa lögreglumenn með rafbyssu á sínum tíma var að auka öryggi þeirra og 

annarra. Ennfremur var á þeim tíma skortur á hættuminni valdbeitingartækjum til þess að eiga við 

hættulega og ofbeldisfulla glæpamenn (Braidwood, 2009). Rafbyssur hafa fengið sinn skammt af 

gagnrýni og komst umræðan í hámæli í upphafi 21. aldarinnar samfara aukinni útbreiðslu. 

Rafbyssan var, sem dæmi, sögð vera mögulegt pyndingartæki (Rikander, 2017; United Nations, 

2010) en þau rök hafa verið hrakin (Braidwood, 2009). Tilgangur valdbeitingartækja lögreglu sé 

að yfirbuga glæpamenn en ekki að meiða eða pynda.  

 Deilt hefur verið um hversu nytsamleg eða árangursrík hættuminni vopn eru í raun og veru 

og mögulega hættu á meiðslum af notkun þeirra. Sjónarmiðin eru aðallega af tvennum toga. 

Kostirnir eru að rafbyssur eru taldar vera örugg valdbeitingartæki því þær dragi úr meiðslatíðni og 

séu skilvirkar. En þrátt fyrir að rafbyssur séu taldar öruggar og skilvirkar er þær ekki hættulausar. 

Helstu ókostirnir eru möguleg meiðsli mótaðila og í einhverjum tilfellum dauðsföll (White og 

Ready, 2010).  

Ljóst er að lögreglumenn eru í talsverðri hættu þegar þeir gegna störfum sínum. Vinnuslys 

eru algengust hjá lögreglumönnum samanborið við aðrar starfsstéttir hér á Íslandi (Vinnueftirlitið, 

2019). Jafnframt eiga lögreglumenn á hættu að verða fyrir ofbeldi eða árás af hendi þeirra sem þeir 

hafa afskipti af (Hine, Porter, Westera og Alpert, 2018). Einnig er ljóst að þeir sem lögreglan beitir 

valdi eru líka í hættu á því að verða fyrir meiðslum (Brandl og Stroshine, 2017). Lögreglumenn 

verða helst fyrir meiðslum þegar þeir beita líkamlegu valdi og eru í návígi við einstaklinga. Talið 

er að lögreglumenn séu hvað öruggastir þegar þeir halda fjarlægð frá einstaklingum, þ.e.a.s. í þeim 

aðstæðum þar sem handtaka þarf aðila (Smith og Petrocelli, 2002).  

Rafbyssur gera lögreglumönnunum kleift að halda fjarlægð betur en mörg önnur 

hættuminni valdbeitingartæki og minnka þar af leiðandi líkurnar á meiðslum lögreglumanna og 

mótaðila. Rafbyssur stuðla þar af leiðandi að auknu öryggi allra hlutaðeigandi á vettvangi (Kroll 
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o.fl., 2019; Bozeman o.fl., 2018; Baldwin o.fl., 2018). Skoðanakönnun meðal íslenskra 

lögreglumanna árið 2012 leiddi í ljós að almennt voru lögreglumenn hlynntir því að íslenska 

lögreglan fengi að nota rafbyssur. Alls sögðust 78% svarenda vera að mestu eða að dálitlu leyti 

sammála því að lögreglumenn ættu að fá heimild til þess að taka upp notkun rafbyssa. Jafnframt 

töldu  51% svarenda sig hafa skort aðgang að rafbyssu við störf sín í aðstæðum þar sem þeir töldu 

sig vanta öryggis- eða varnarbúnað (Framkvæmdastjórn Landssambands lögreglumanna, 2012). 

Lögreglulið í Evrópu notast töluvert við rafbyssur og má þar nefna lögregluna í Bretlandi, 

Þýskalandi, Ítalíu, Belgíu og Hollandi (Conrad og Werkhäuser, 2019). Notkun rafbyssa er mjög 

útbreidd hjá lögreglunni í Bandaríkjunum en flestar löggæslustofnanir þar í landi notast við slík 

valdbeitingartæki (Ferdik o.fl., 2014). Finnar eru eina nágrannaþjóð okkar sem notar rafbyssur að 

staðaldri og hafa gert frá árinu 2004 (Rikander, 2017). Auk Finnlands mætti nefna Svíþjóð og 

Noreg en þar hafa rafbyssur verið notaðar í tilraunaskyni með góðum árangri og lögreglumenn 

verið jákvæðir fyrir notkun þeirra (Polisen, 2018-a; Politidirektoratet-b, 2020).  

Árið 2007 fólu íslensk stjórnvöld ríkislögreglustjóra að leggja mat á hvort íslenska 

lögreglan ætti að taka rafbyssur í notkun. Var það niðurstaða embættisins að sérsveitin ætti að taka 

rafbyssur til prófunar en að ekki ætti að búa almenna lögreglumenn rafbyssum að svo stöddu. 

Ástæðan var mikill kostnaður, það hversu umdeildar rafbyssur höfðu verið og mikil gagnrýni frá 

mannréttindasamtökum á notkun þeirra (Ríkislögreglustjórinn, 2010). Þó var það niðurstaða 

vinnuhóps sem skipaður var árið 2008 að regluverk um valdbeitingu skyldi ná til rafbyssa og að 

ekki þyrfti að breyta neinu í reglum til að heimila notkun þeirra (Ríkislögreglustjórinn, 2010).  

Ávallt fylgir einhver hætta á meiðslum mótaðila þegar lögreglan beitir valdi og eru 

rafbyssur ekki undanskildar. Algengustu meiðsli mótaðila eftir rafbyssu eru smávægileg sár á húð 

eftir oddhvöss rafskautin. Sárið er þó mjög lítið og grær á fáeinum dögum, svipað og eftir 

nálarstungu (Kaminski o.fl., 2013). Einhver hætta er á alvarlegum höfuðáverkum eða jafnvel 

dauðsfalli við fall í kjölfar beitingar rafbyssa. Slík tilvik eru fá en nokkuð alvarleg (Kroll o.fl., 

2016). Sama á við ef rafskaut fara í augu einstaklinga. Þá eru yfirgnæfandi líkur á sjónskaða en 

slík tilfelli eru sjaldgæf (Kroll o.fl., 2019). 

Lögreglumenn þurfa að vera meðvitaðir um að hægt er að misnota rafbyssur. Rannsóknir 

benda til þess að lögreglumenn séu um tvöfalt líklegri til að beita rafbyssu gegn einstaklingi með 

geðrænan vanda en þegar afskipti eru höfð af einstaklingi sem hefur brotið af sér (Brandl og 

Stroshine, 2017). Mögulega getur þetta stafað af þeim fordómum sem virðast ríkja í samfélögum 
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gagnvart einstaklingum sem glíma við geðrænan vanda (Rueve, og Welton, 2008). Hefur því verið 

haldið fram að lögreglumenn ofmeti hættuna sem stafi af einstaklingum sem sagðir eru glíma við 

geðrænan vanda en niðurstöður rannsóknar leiddu í ljós að einstaklingar sem glíma við geðrænan 

vanda voru líklegri til þess að vera vopnaðir og sýna af sér ofbeldishegðun en aðrir (Johnson, 

2011). Lögreglumenn þurfa jafnframt að vera meðvitaðir um íkveikjuhættu sem mögulega stafi af 

rafbyssum. Líkurnar á því eru afar litlar en eru þó til staðar (Kroll o.fl., 2017). Í einhverjum 

tilfellum geta lögreglumenn þó afstýrt þessari hættu með því að vera árvökulir (New Zealand 

Police, 2008; Braidwood, 2009). 

Helstu niðurstöður eftir leit að svari við rannsóknarspurningunni eru þær að meiðslatíðni 

mótaðila í kjölfar notkunar rafbyssu er lítil og sjaldnast verða einstaklingar fyrir meiri háttar skaða 

(Bozeman o.fl., 2018; Strote, o.fl., 2010; Holder o.fl., 2010; Baldwin o.fl., 2018). Jafnframt hafa 

rannsóknir leitt í ljós að líkurnar á dauðsföllum mótaðila í aðgerðum lögreglu séu minni þegar 

rafbyssu hefur verið beitt gegn einstaklingi samanborið við aðra valdbeitingu (Kroll, o.fl., 2019). 

Einnig er ein af lykilniðurstöðum ritgerðarinnar sú að rafbyssan er örugg út frá læknisfræðilegu 

sjónarhorni en rannsóknir hafa ekki sýnt fram á að rafbyssur hafi varanleg áhrif á starfsemi hjartans 

eða annarra líffæra (Kunz o.fl., 2014; Levine o.fl., 2007). Þetta atriði er hins vegar umdeilt þó 

niðurstöður rannsókna sýni fram á að rafbyssur séu öruggt valdbeitingartæki (Sheridan, 2016). 

Umdeilt er einnig hvort fullyrða megi að rafbyssur séu ástæða dauðsfalla einstaklinga. Til eru 

dæmi um að einstaklingar hafi látist í höndum lögreglu eftir að rafbyssu var beitt gegn þeim. Í 

þeim tilfellum hafa krufningar leitt í ljós að hinn látni hafi ekki verið líkamlega heilbrigður og 

aðrir undirliggjandi þættir skýri einnig andlátið (Brandl og Stroshine, 2017; Bailey o.fl., 2016; 

White o.fl., 2013). Erfitt getur verið að fullyrða um nákvæma dánarorsök því oft á tíðum hefur 

lögreglan ekki aðeins beitt einni tegund valds og því erfitt að rekja orsök andláts aðeins til notkunar 

rafbyssunnar (Todak o.fl., 2015).  

Aðrar þýðingarmiklar niðurstöður eru þær að notkun rafbyssa lögreglumanna minnki líkur 

á meiðslum þeirra. Ástæðan er meðal annars sú að rafbyssan gerir lögreglumönnum kleift að halda 

meiri fjarlægð en önnur valdbeitingartæki og kemur því síður til líkamlegra átaka við mótaðila 

(Brandl og Stroshine, 2012; Yu-Sheng, og Jones, 2010; Taylor, og Woods, 2010; MacDonald o.fl., 

2009). Ber að nefna rannsókn frá árinu 2012 þar sem niðurstöður leiddu í ljós að ef rafbyssu var 

beitt ásamt annars konar valdbeitingu, yfirleitt líkamlegu valdi, þá jukust líkurnar á meiðslum 

lögreglumanna. Ef aðeins rafbyssu var beitt voru líkurnar minni, líkt og framangreindar rannsóknir 
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jafnframt studdu (Paoline, o.fl., 2012). Rafbyssan er talin vera skilvirkt valdbeitingartæki miðað 

við önnur en erfitt getur þó verið að meta skilvirkni þar sem horfa þarf til margra þátta. Ef atriði 

eins og meiðslatíðni, valdbeitingartíðni og hraði við afgreiðslu mála eru skoðuð með tilliti til 

skilvirkni hafa rannsóknir sýnt fram á meiðslatíðni, minni tíðni líkamlegar valdbeitingar og hraðari 

afgreiðslu mála (Kroll o.fl., 2019; Mesloh, Wolf o.fl., 2008).  
Markmið þessarar ritgerðar var að skoða kosti og galla rafbyssa. Í upphafi áttu höfundar 

von á því að niðurstöður rannsókna myndu leiða í ljós mikla meiðslatíðni mótaðila en raunin varð 

önnur. Þetta stafaði að miklu leyti af því að viðhorf okkar var litað neikvæðri fjölmiðlaumfjöllun 

um rafbyssur. Sem dæmi má nefna áberandi umfjöllun tengda mannréttindasamtökunum Amnesty 

International, sem hafa líkt notkun rafbyssa við pyndingu (Amnesty leggst gegn notkun rafbyssa, 

2008; Rikander, 2017). Sú umræða samtakanna virðist þó hafa fjarað út hin síðustu ár og hvorki 

við né höfundur kanadískrar skýrslu um úttekt á rafbyssum þar í landi erum sammála því að 

rafbyssur falli undir pyndingar svo lengi sem ekki er farið út fyrir lagaheimildir (Braidwood, 

2009).  

Þegar við höfðum kynnt okkur fjölmargar rannsóknir á notkun rafbyssa kom í ljós að 

stærstur hluti af útgefnu efni styður það mat að rafbyssur séu góð og skilvirk viðbót við 

valdbeitingartæki lögreglumanna. Eftir tilraunatímabil í Svíþjóð og á Nýja-Sjálandi voru 

lögreglumennirnir einnig almennt þeirrar skoðunar að rafbyssur væru góð viðbót við 

valdbeitingarbúnað lögreglunnar og hefðu jákvæð áhrif á störf þeirra. Við teljum, sem starfandi 

lögreglumenn og með vísan í niðurstöður skoðanakönnunar meðal lögreglumanna árið 2012, að 

lögreglumönnum hérlendis finnist skorta valdbeitingartæki sem millistig milli kylfu og skotvopna. 

Nýsjálenska lögreglan var þeirrar skoðunar að rafbyssan væri það valdbeitingartæki sem fyllti 

hvað best í þessa eyðu.  

Í ljósi þess að vinnuslys eru algengust hjá lögreglunni samanborið við allar aðrar 

starfsstéttir hér á Íslandi (Vinnueftirlitið, 2019) mætti skoða nánar hvað megi gera til þess að draga 

úr þeim. Samkvæmt þeim rannsóknum sem þessi ritgerð byggir á geta rafbyssur sannarlega átt þátt 

í því að draga úr meiðslum lögreglumanna sem og mótaðila. Við teljum að það megi draga lærdóm 

af þessu, þó með ákveðnum fyrirvara. Ekki má gleyma að Ísland er um margt sérstakt og það er 

ekki alltaf einfalt að yfirfæra niðurstöður rannsókna frá öðrum löndum, s.s. Bandaríkjunum, yfir á 

Ísland án fyrirvara. Mikill skortur er á útgefnu fræðilegu efni um notkun rafbyssa hjá 

nágrannaþjóðum okkar og raun í Evrópu almennt. Það væru einna helst rannsóknir frá löndum þar 
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sem samfélagið og þjóðfélagsgerðin er líkari Íslendingum sem hægt væri helst að nota til 

samanburðar. Við teljum jafnframt að tími sé kominn til þess að gera nýja spurningakönnun meðal 

íslenskra lögreglumanna á viðhorfi þeirra til vopnaburðar og aðgengis að valdbeitingartækjum. 

Jafnframt yrði áhugavert að sjá viðhorf almennings og hvort borgarar þessa lands telji tímabært að 

lögreglan fái heimild til að nota rafbyssur. Skoðanakönnunum þarf þó að taka með ákveðnum 

fyrirvara þar sem almenningur er ekki vel upplýstur um rafbyssur sem slíkar og eru margir líklega 

með ranghugmyndir byggðar á óvandaðri fjölmiðlaumfjöllun, líkt og við höfðum að einhverju leyti 

sjálf í upphafi.  

Við spyrjum: Hver eru rök stjórnvalda fyrir því að lögreglan á Íslandi hefur ekki yfir að 

ráða valdbeitingartæki sem er millistig frá kylfu og yfir í skotvopn? Í skjali frá árinu 1990, útgefnu 

af Sameinuðu þjóðunum, eru skýr tilmæli til stjórnvalda aðildarríkjanna um að þeim beri ákveðin 

skylda til að gæta þess að lögregluna skorti ekki aðgang að valdbeitingartækjum sem nauðsynleg 

séu til þess að hún geti brugðist við í öllum þeim aðstæðum sem upp kunni að koma. Skjalið 

skuldbindur ekki aðildarríkin með lögum en það er þó stefnumótandi þar sem settar eru fram 

ákveðnar grundvallarreglur fyrir þjóðir til þess að fylgja. Sjá má 2. gr. í UN Basic Principles on 

the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials(1990):  

Governments and law enforcement agencies should develop a range of means as 
broad as possible and equip law enforcement officials with various types of weapons and 
ammunition that would allow for a differentiated use of force and firearms. These should 
include the development of non-lethal incapacitating weapons for use in appropriate 
situations, with a view to increasingly restraining the application of means capable of causing 
death or injury to persons…  

 

Skyldur stjórnvalda til þess að tryggja aðgang lögreglunnar að nauðsynlegum 

valdbeitingartækjum til þess að geta brugðist rétt við í öllum þeim aðstæðum sem kunna að koma 

upp er ekki er að finna í íslenskum lögum eða reglugerðum. Hins vegar er reglan um meðalhóf 

lögfest víða í íslenskum lögum (lögreglulög nr. 90/1996). Grundvallareglan er sú að lögreglunni 

beri ávallt að gæta að meðalhófi í störfum sínum, þ.e. hún má ekki ganga lengra en nauðsyn krefur. 

Sem starfandi lögreglumenn teljum við skorta millistig frá kylfu og yfir í skotvopn en bilið þarna 

á milli er mjög stórt. Til þess að geta gætt meðalhófs í störfum okkar verðum við að geta gripið til 

viðeigandi valdbeitingartækja þegar þörf er á.  

Ef við tökum dæmi um einstakling vopnaðan hnífi getur hinn almenni lögreglumaður 

annað hvort gripið til skotvopns eða hættuminni vopna, kylfu eða varnarúða. Kylfa gegn 
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vopnuðum einstaklingi getur skapað mikla hættu fyrir lögreglumanninn því beiting kylfunnar 

krefst mikillar nálægðar við mótaðilann. Beiting varnarúða er einnig vandkvæðum bundin því 

honum er ekki hægt að beita utanhúss í miklum vindi eða í rigningu eða innandyra í litlu rými því 

hætta er á því að lögreglumaðurinn fái varnarúðann yfir sig sjálfan og félagann. Einnig eru nokkur 

dæmi þess að varnarúði hafi engin áhrif á mótaðila og skili ekki tilsettum árangri (Adang, 

Kaminski, Howell og Mensink, 2006).  

Færa má rök fyrir því að rafbyssa geti í ákveðnum útköllum verið hið rétta og hóflega 

viðbragð við aðstæðum þar sem beiting skotvopns væri of mikið viðbragð og beiting kylfu eða 

varnarúða ekki nægilegt eða skapi hættu fyrir lögreglumanninn. Jafnframt má taka dæmi um 

sturlaðan einstakling á afmörkuðu svæði, t.d. í fangaklefa, á stofnun eða sjúkrahúsi þar sem óskað 

er eftir aðstoð lögreglu til að ná stjórn á aðstæðum. Í þeim aðstæðum teljum við að rafbyssa gæti 

komið að góðum notum, lágmarkað skaða og dregið úr líkum á meiðslum allra aðila.  

Við teljum að aftur ætti að taka til skoðunar að búa íslenska lögreglumenn rafbyssum með 

skýrum reglum um notkun þeirra. Hér má því til stuðnings vitna í góða reynslu og upplifun 

lögreglumanna í Finnlandi, Svíþjóð, Noregi og á Nýja-Sjálandi af notkun rafbyssa. Íslenskt 

samfélag hefur breyst frá því að þessi valkostur var síðast tekinn til skoðunar árið 2007. 

Lögreglumönnum hefur fækkað síðan þá á sama tíma og landsmönnum hefur fjölgað og fjöldi 

ferðamanna hefur margfaldast. Lögreglustarfið er enn fremur orðið erfiðara vegna manneklu, 

aukins álags, aukinnar skipulagðrar brotastarfsemi og harðnandi glæpa.  

Ef ákveðið yrði að skoða notkun rafbyssa nánar hér á landi teljum við að fyrsta skrefið ætti 

að vera tilraunatímabil til a.m.k. eins árs og að ákvörðun yrði síðan tekin í framhaldi af þeirri 

reynslu. Það gæfi lögreglumönnum, almenningi og stjórnvöldum færi á að móta upplýsta skoðun 

á notkun rafbyssa, byggða á reynslu. Ljóst er að verkefnið væri umfangsmikið. Ekki þarf aðeins 

að ganga úr skugga um að lagaheimild sé til staðar heldur þyrfti að semja skilvirkar verklagsreglur 

um beitingu rafbyssa. Uppfæra þyrfti núverandi reglur um valdbeitingu lögreglumanna og þjálfa 

alla þá lögreglumenn sem bera myndu rafbyssu. Rafbyssur gætu til að mynda verið geymdar í 

læstum hirslum í lögreglubifreiðum líkt og skotvopn eru geymd og þyrfti leyfi yfirmanns til að 

beita valdbeitingartækinu. Stíga þyrfti varlega til jarðar í þessum efnum. Traust til lögreglunnar 

hefur alltaf verið með mesta móti á Íslandi og er eitthvað sem lögreglan má ekki glata (Tómas 

Bjarnason, 2014). Til þess að viðhalda því þyrfti innleiðing rafbyssunnar, ef til hennar kæmi, að 
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vera gagnsæ. Upplýsa þyrfti almenning um stöðu mála jafnt og þétt. Einnig þyrfti að skrásetja alla 

notkun rafbyssa og gera gögnin aðgengileg öllum. 

Framangreint er sú vitneskja sem höfundar hafa aflað sér út frá þeirri rannsóknaraðferð 

sem notast var við. Helstu annmarkar þessarar ritgerðar eru, líkt og ávallt má bera fyrir sig, tími. 

Sem fyrr segir er til gífurlegt magn af útgefnu efni um rafbyssur í Bandaríkjunum og byggir 

ritgerðin að stórum hluta á efni þaðan þar sem lítið útgefið efni er til í Evrópu og afar takmarkað á 

Íslandi. Eina útgefna efnið hér á landi var spurningakönnun lögð fyrir íslenska lögreglumenn frá 

árinu 2012. Það hefði því verið gott að taka viðtöl og leggja fram nýja spurningakönnun við 

íslenska lögreglumenn og jafnvel almenning varðandi afstöðu þeirra til rafbyssa.  
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