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Ágrip 
Undanfarin ár hefur notkun búkmyndavéla hjá lögreglunni stóraukist víða um heim og gegna 

þær lykilhlutverki í daglegum störfum lögreglumanna. Búkmyndavélar hafa meðal annars verið 

taldar vera liður í því að auka gagnsæi lögreglu, hjálpa til við rannsókn mála, draga úr óhóflegri 

valdbeitingu og stuðla að bættum samskiptum milli lögreglu og almennings. Markmið þessa 

verkefnis var að skoða viðhorf almennings til búkmyndavélanotkunar lögreglu á Íslandi með 

tilliti til starfshátta lögreglunnar og samskipta hennar við almenning. Aðeins eru nokkur ár síðan 

búkmyndavélar voru teknar í notkun á Íslandi og hingað til hafa engar rannsóknir verið gerðar á 

viðhorfum almennings hérlendis til búkmyndavélanotkunar lögreglu. Rannsóknarspurningin 

sem höfundar leituðust til að svara er eftirfarandi: Hvert er viðhorf almennings til 

búkmyndavélanotkunar lögreglu á Íslandi með tilliti til starfshátta lögreglunnar og samskipta 

hennar við almenning? Til að svara rannsóknarspurningunni kynntu höfundar sér erlendar 

rannsóknir og framkvæmdu netkönnun með hentugleikaúrtaki (N=2871). Niðurstöðurnar sýna 

eindreginn stuðning svarenda við notkun búkmyndavéla lögreglu á Íslandi. Yfirgnæfandi 

meirihluti (90,2%) telur að notkun búkmyndavéla auki traust almennings til íslensku 

lögreglunnar og að hún ætti að nota búkmyndavélar í auknum mæli (92,5%). Hátt hlutfall 

svarenda (66,9%) telur að notkun búkmyndavéla brjóti ekki á friðhelgi einkalífs og 61% eru 

samþykkir því að búkmyndavélar séu notaðar inni á heimilum fólks. Skoðaður var marktækur 

munur milli kynja og sýndu niðurstöður meðal annars konur vera jákvæðari en karlar gagnvart 

búkmyndavélanotkun lögreglu. Þá staðfesti könnunin niðurstöður annarra rannsókna sem sýna 

að íslenska lögreglan nýtur mjög mikils trausts almennings. 

Lykilorð: Búkmyndavélar, lögregla, lögmæti, traust, viðhorf almennings 
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Abstract 
 

In recent years there has been a world-wide increase in the use of body-worn cameras (BWC) 

amongst police and they now play a key role in the daily work of police officers. Body-worn 

cameras have been considered to be a means to increase police transparency, aid in 

investigation, reduce excessive use of force, and improve interactions between the police and 

the public. The aim of this BA thesis was to examine public opinion on the use of body-worn 

cameras by the Icelandic police, specifically the influence on police procedures and police-

public interaction. Body-worn cameras have only been used for a few years in Iceland and so 

far no research has been conducted on public opinion on the use of body-worn cameras in 

Iceland. The research question the authors sought to answer was: What is the public opinion 

on the use of body-worn cameras of police officers in Iceland with regard to police procedures 

and police-public interaction? To answer the research question the authors examined studies 

from other countries and carried out a web survey using a convenience sample (N=2871). The 

results showed strong support from the respondents for the use of police body-worn cameras 

in Iceland. The overwhelming majority (90.2%) believes that the use of body-worn cameras 

increases the public trust towards the police and that the cameras should be used more 

frequently (92.5%). A substantial majority of the respondents (66.9%) believes that the use of 

body-worn cameras does not violate the public’s privacy and 61% agrees with allowing the 

usage of body-worn cameras inside people’s homes. Significant gender differences were 

examined and the results showed that women were more positive than men towards the use 

of police body-worn cameras. The survey also confirmed the results of previous studies 

showing that the Icelandic police enjoy a high level of public trust. 

Keywords: Body-worn cameras, police, legitimacy, trust, public opinion 
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Formáli 
 
Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni í lögreglu- og löggæslufræði við félagsvísindadeild 

Háskólans á Akureyri. Leiðbeinandi okkar var Guðmundur Ævar Oddsson, dósent í félagsfræði 

við Háskólann á Akureyri og viljum við þakka honum fyrir frábæra leiðsögn og hvatningu í 

gegnum skrifin. Einnig viljum við þakka Ingunni Sæmundsdóttur fyrir ómetanlega hjálp við 

yfirlestur ritgerðarinnar. Þetta verkefni hefur verið krefjandi fyrir okkur en á sama tíma mjög 

skemmtilegt og upplýsandi.  

 

Síðast en ekki síst viljum við þakka fjölskyldum okkar fyrir allan þann stuðning sem þau hafa   

veitt okkur í gegnum allt námið. 
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1. Inngangur 
 

Á undanförnum árum hafa nýjar áskoranir gert lögreglustarfið margþættara og flóknara þó 

almenningur hafi ef til vill ekki tekið eftir öllum þeim breytingum sem hafa átt sér stað (Bayley, 

2016). Lögreglumenn þurfa sífellt að takast á við erfiðari aðstæður í flóknari heimi nútímans. 

Breytt umhverfi kallar á nýjar lausnir á öllum sviðum löggæslunnar og til að auka gæði og 

skilvirkni í starfsháttum lögreglunnar er meðal annars horft til tæknilausna. Til að starf 

lögreglunnar geti þróast og svarað auknum kröfum yfirvalda og almennings er mikilvægt að 

stjórnendur nýti til fulls þá möguleika sem tækniþróunin býður upp á. Á síðastliðnum árum hafa 

orðið miklar tækniframfarir sem varða dagleg störf lögreglumanna (Crow og Smykla, 2019). 

Með tækninni hefur sá búnaður sem lögreglan getur nýtt sér stóraukist, en á árum áður var 

einungis um að ræða kylfur, talstöðvar og þess háttar. Í dag hafa meðal annars bæst við 

úðavopn, aðgangur að rafrænum tölvugögnum, tölvutækni til að vinna betur úr gögnum og 

búkmyndavélar.  

Notkun lögreglunnar á hátæknibúnaði, svo sem á búkmyndavélum, hefur aukist hratt, 

bæði hér á landi og erlendis. Þegar breytingar í starfi lögreglunnar eru innleiddar er mikilvægt 

að undirbúa lögregluna, yfirvöld og almenning fyrir breytingarnar (Bayley, 2016). Það má gera 

með góðri upplýsingagjöf sem byggð er á fræðilegum rannsóknum. Erlendar rannsóknir gefa 

almennt til kynna að notkun búkmyndavéla sé jákvæð þróun (Miethe, Lieberman, Heen og 

Sousa, 2019; Lum, Koper o.fl., 2019; Sousa, Miethe og Sakiyama, 2018), en hingað til hafa engar 

rannsóknir verið gerðar á notkun búkmyndavéla á Íslandi. Í ljósi þessa ákváðu höfundar að gera 

rannsókn á viðhorfi almennings til búkmyndavélanotkunar lögreglu. 

Búkmyndavélar (e. body-worn cameras) eru lítill búnaður sem er festur á 

einkennisbúning lögreglumanna svo hægt sé að taka upp samskipti þeirra við almenning 

(Hyland, 2018). Dæmi um aukna notkun búkmyndavéla má sjá þegar litið er til Bandaríkjanna 

en þar tvöfaldaðist búkmyndavélanotkun milli áranna 2013 og 2016. Árið 2016 bar um 

helmingur lögreglumanna búkmyndavélar við dagleg störf (Lum, Stoltz, Koper og Scherer, 

2019). Reikna má með að notkun búkmyndavéla lögreglu hafi aukist enn meir síðan þá (Hyland, 

2018). 

Kveikjan að innleiðingu búkmyndavéla í Bandaríkjunum tengist óhóflegri valdbeitingu 

lögreglu, sem hefur fengið mikla umfjöllun undanfarin ár (Hallveig Kristín Eiríksdóttir, 2018). 
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Kynþátta- og þjóðernisminnihlutahópar í Bandaríkjunum bera almennt minna traust til 

lögreglunnar en hvítt fólk (Louis, Saulnier og Walby, 2019) og sýna rannsóknir að lögreglumenn 

eru líklegri til að beita óhóflegu valdi gegn fólki af afrískum- og suður-amerískum uppruna 

(Crow og Smykla, 2019). Fjölgun atvika þar sem einstaklingar af afrískum uppruna og öðrum 

minnihlutahópum hafa fallið fyrir hendi lögreglu í Bandaríkjunum hefur ennfremru vakið mikla 

reiði meðal almennings. Til að mynda hefur hreyfingin Black Lives Matter sem var stofnuð árið 

2013 staðið fyrir fjölda mótmæla. Hreyfingin hefur vakið athygli á réttindabaráttu einstaklinga 

af afrískum uppruna í Bandaríkjunum (ekki síst réttindabaráttu kvenna af afrískum uppruna) og 

barist fyrir meiri sýnileika á menningu þeirra á opinberum vettvangi (Hallveig Kristín Eiríksdóttir, 

2018).  

Í ljósi ofangreindra atburða þurftu bandarísk yfirvöld að bregðast fljótt við og leita 

lausna. Það leiddi meðal annars til hraðrar innleiðingar búkmyndavéla hjá lögregluembættum 

og sú þróun breiddist síðan út til annarra landa (Louis o.fl., 2019). Einn tilgangur búkmyndavéla 

er að koma í veg fyrir misferli í samskiptum lögreglu og almennings. Vonast var  til að notkun 

búkmyndavéla myndi bæta samskipti og byggja upp traust í garð lögreglunnar hjá 

minnihlutahópum, en rannsóknir hafa sýnt mikinn stuðning meðal minnihlutahópa við 

búkmyndavélanotkun lögreglu (Graham, McManus, Cullen, Burton og Jonson, 2019). 

Notkun búkmyndavéla hefur aukist gríðarlega síðan þær komu fyrst fram á sjónarsviðið 

og gegna þær nú lykilhlutverki í löggæslu víða um heim, enda geta fjölmargir kostir fylgt þessari 

tækni (Miethe o.fl., 2019). Búkmyndavélar geta mögulega bætt hegðun hjá bæði lögreglu og 

almenningi og aukið gagnsæi, en gagnsæi (e. transparency) vísar í þessu samhengi til vilja 

lögreglunnar til þess að opna sig fyrir utanaðkomandi eftirliti (White, 2014). Búkmyndavélar 

gera lögreglumönnum kleift að taka upp viðtöl við vitni og fórnarlömb og þar með nýst lögreglu 

til að afla betri sönnunargagna. Búnaðurinn er einnig talinn geta dregið úr líkunum að 

valdbeiting lögreglu verði óhófleg og að lögregla sé beitt ofbeldi af hálfu almennings. 

Rannsóknir hafa sýnt að notkun búkmyndavéla dregur úr kvörtunum og kærum frá almenningi 

eykur traust og auki lögmæti lögreglu. Hinsvegar stafa vissar áhyggjur af notkun búkmyndavéla. 

Meðal annars hefur verið fjallað um að búkmyndavélar geti mögulega haft neikvæð andleg og 

líkamleg áhrif  á lögreglumenn (Ariel o.fl., 2016) og sýnt hefur verið fram á að lögreglumenn 

sem ganga með búkmyndavélar eru líklegri til þess að verða fyrir árásum (Henderson, 2016). 

Einnig hafa komið fram áhyggjur sem tengjast friðhelgi einkalífs, kostnaði við búkmyndavélar 
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og minni vilja almennings til að veita lögreglu upplýsingar ef viðkomandi veit að verið sé að taka 

samskiptin upp (Miethe, Lieberman, Heen og Sousa, 2019). 

Búkmyndavélar eru tiltölulega nýjar af nálinni og eru rannsóknir og mat á áhrifum  af 

búkmyndavélanotkun lögreglu því enn á fyrstu stigum. Á allra síðustu árum hefur rannsóknum 

á notkun búkmyndavéla hinsvegar fjölgað hratt. Flestar rannsóknir einblína á hegðun 

lögreglunnar þar sem til grundvallar liggja t.d. kvartanir gegn lögreglunni, valdbeiting og viðhorf 

lögreglumanna til notkunar búkmyndavéla (Lum, Koper o.fl., 2019). Minna hefur verið um 

rannsóknir á viðhorfi almennings til búkmyndavéla, en þær sem hafa verið gerðar sýna t.d. að 

yfir 80% fullorðinna svarenda í Bandaríkjunum styðja búkmyndavélanotkun lögreglu (Miethe 

o.fl., 2019; Sousa, Miethe og Sakiyama, 2018; Moore, 2015).  

Þær áskoranir sem lögreglan þarf að takast á við til að viðhalda jákvæðu viðhorfi 

almennings og lögmæti eru margar og flóknar, sérstaklega þegar kemur að valdbeitingu 

lögreglu (Demir, 2018). Yfirvöld veita lögreglunni ákveðna heimild til valdbeitingar þar sem 

starfið setur lögreglumenn í hættulegar aðstæður. Það er því mikilvægt að lögreglan geti svarað 

fyrir beitingu þess valds sem henni er gefið. Geti hún það ekki, mun það óhjákvæmilega hafa 

áhrif á traust almennings til lögreglunnar og skapa hættu á að valdbeiting lögreglu verði 

vandamál í samfélaginu. Þegar lögreglan þarf að beita valdi er mikilvægt að hún gæti meðalhófs 

(e. proportionality), sem þýðir að hún beiti ekki meira valdi en aðstæður krefjast (Lögreglulög 

nr. 90/1996; U.S. Commission on civil rights, 2018). Ríkisvaldið þarf að vernda bæði lögreglu og 

almenning og því þarf lagaramminn um valdbeitingu lögreglu að vera skýr (Murdoch og Roche, 

2013). Búkmyndavélar hafa verið álitnar ein leið til að takast á við þessar áskoranir og bæta 

almenna löggæslu (Demir, 2018). Búkmyndavélum er ætlað að draga úr óhóflegri valdbeitingu 

lögreglunnar, en rannsóknir hafa þó ekki sýnt einhlítar niðurstöður (Ariel o.fl., 2016; Lum, 

Koper o.fl., 2019). 

         Búkmyndavélar eiga að auka öryggi lögreglumanna í starfi og geta þær verið sérstaklega 

mikilvægar fyrir lögreglumenn sem vinna í dreifbýli og eru oft einir á ferð (Rebekka Rún 

Sævardóttir og Sif Þórisdóttir, 2019). Þær eru einnig taldar geta verndað lögreglumenn fyrir 

fölskum ásökunum um misferli og þannig veitt þeim aukið öryggi í daglegum störfum sínum 

(Wiley, 2017).   

Engar rannsóknir hafa verið gerðar á notkun búkmyndavéla á Íslandi. Fjölmiðlar hafa 

hins vegar fjallað um búkmyndavélanotkun lögreglu og benda þær umræður til þess að notkun 

búkmyndavéla í störfum lögreglunnar á Íslandi sé til bóta  (Nadine Guðrún Yaghi, 2019). 
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Búkmyndavélar voru fyrst notaðar til reynslu á Íslandi árið 2014, n.t.t. á Dalvík. Á næstu tveimur 

árum voru fest kaup á fleiri búkmyndavélum í tilraunaskyni, bæði á Norðurlandi eystra og á 

höfuðborgasvæðinu, með það markmið að safna betri sönnunargögnum. Í byrjun árs 2019 voru 

keyptar 40 nýjar vélar og í dag bera 50 lögreglumenn á höfuðborgasvæðinu og 52 á Norðurlandi 

eystra búkmyndavélar daglega í störfum sínum (Jóhannes Sigfússon, munnleg heimild, 19. mars 

2020; Sunna Karen Sigurþórsdóttir, 2019). Íslenskir lögreglumenn telja búkmyndavélar vera til 

hagsbóta og vilja bera þær við störf sín. Þeir telja að búkmyndavélar hafi almennt góð áhrif 

bæði á þá sjálfa og almenning (Ríkislögreglustjórinn, 2016). 

         Mikilvægt er að skilja viðhorf almennings til notkunar búkmyndavéla hjá lögreglunni og 

þess vegna er nauðsynlegt að rannsaka hversu móttækilegur almenningur er þessari nýju tækni 

(Demir, 2018). Traust almennings til samfélagslegra stofnanna, eins og lögreglunnar, er mjög 

mikilvægt þar sem traust er grundvallaratriði í lögmæti stofnanna (Anna Margrét 

Kristjánsdóttir, Hjörtur Hjartarson og Þórdís Karen Þórðardóttir, 2019). Skortur á trausti og 

virðingu gagnvart lögreglustofnunum getur leitt af sér skort á samvinnu, andstöðu, kvartanir 

og uppþot almennings (Mears, Craig, Stewart; Warren, 2017). Slíkt vantraust hefur áhrif á 

almannaöryggi og getur leitt til meiðsla og jafnvel dauða, bæði meðal lögreglumanna og 

almennra borgara (Peyton o.fl., 2019). Það er því gríðarlega mikilvægt að lögreglan njóti trausts 

almennings. Fyrri rannsóknir benda til mikils stuðnings almennings við notkun lögreglunnar á 

búkmyndavélum. Þeim stuðningi fylgja væntingar um að lögreglan verði ábyrgari fyrir gjörðum 

sínum og að traust almennings til lögreglunnar muni því aukast (Miethe o.fl., 2019; Lum, Koper 

o.fl., 2019).   

 

1.1. Rannsóknarspurning og uppbygging ritgerðar 

 
Markmið þessarar rannsóknar er að auka þekkingu á viðhorfi almennings til 

búkmyndavélanotkunar lögreglu á Íslandi. Í ljósi þessa leitum við svara við eftirfarandi 

rannsóknarspurningu:  Hvert er viðhorf almennings til búkmyndavélanotkunar lögreglu á 

Íslandi með tilliti til starfshátta lögreglunnar og samskipta hennar við almenning? Til að svara 

spurningunni kynntu höfundar sér fyrri rannsóknir og fræðilegar heimildir og lögðu fyrir 

spurningalistakönnun á netinu í mars 2020. Allt tóku 2871 þátt í könnuninni. 

Höfundar varpa fram eftirfarandi tilgátum í ljósi fyrri rannsókna: 

1. Svarendum þykir tilkoma búkmyndavéla hjá lögreglu almennt jákvæð þróun. 
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2. Svarendur telja að búkmyndavélar auki traust almennings til lögreglu. 

3. Svarendur telja að með tilkomu búkmyndavéla dragi úr óhóflegri valdbeitingu lögreglu. 

4. Svarendur telja að búkmyndavélar stuðli að bættri framkomu lögreglumanna og 

almennings í garðs hvors annars. 

Í ritgerðinni hér á eftir fjalla höfundar fyrst (í 2. kafla) um forsögu og helstu ástæður 

þess að lögregla tók upp notkun búkmyndavéla. Upphafið má rekja til Bandaríkjanna árið 2015 

þegar þáverandi forseti, Barack Obama, hrinti af stað sérstöku átaki til að byggja upp traust og 

gagnsæi milli almennings og lögreglu, sem fól í sér stóraukna notkun búkmyndavéla. Í 3. kafla 

er fjallað um áhrif af búkmyndavélanotkunar á lögreglu og viðhorf lögreglunnar og í 4. kafla er 

fjallað um viðhorf almennings til búkmyndavéla. Í 5. kafla er fjallað um aðferðafræði 

rannsóknarinnar og í 6. kafla eru niðurstöður kynntar. Að lokum, í 7. kafla, eru niðurstöðurnar 

ræddar, rannsóknarspurningunni svarað og spáð fyrir um framtíðarþróun. 

  

1.2. Skilgreiningar á helstu hugtökum 
 

Hér verður farið yfir skilgreiningar á lykilhugtökum sem stuðst er við í ritgerðinni. 

         Gagnsæi (e. transparency) vísar í þessu samhengi til vilja lögreglunnar til að opna sig 

fyrir utanaðkomandi eftirliti, en aukið gagnsæi er talið geta verið einn helsti ávinningurinn af 

notkun búkmyndavéla. Aukið gagnsæi hjá lögreglunni kæmi m.a. þannig fram að lögreglumenn 

yrðu sanngjarnari og réttlátari en áður í samskiptum við borgara, sem gæti aukið lögmæti 

lögreglu (White, 2014). Aukið gagnsæi fælist einnig í því að almenningur hefði milliliðalausan 

aðgang að gögnum sem nauðsynleg eru til að fylgjast með störfum stjórnvalda og sæi þar af 

leiðandi hvernig ákvarðanir eru teknar og á hvaða forsendum (Stjórnarráð Íslands, 2018). 

Lögmæti (e. legitimacy) í þessu samhengi vísar til þeirrar tilfinningar að manni beri 

skylda til að hlýða lögum og hlíta ákvörðum yfirvalds (Tyler og Fagan, 2008). Lögmæti í þessum 

félags- og sálfræðilega skilningi á ekki að rugla saman við lagalegar skilgreiningar á lögmæti, 

svo sem hvaða athæfi sé löglegt eða ólöglegt samkvæmt laganna bókstaf. Lögmæti lögreglu (e. 

police legitimacy) vísar til þess í hve miklum mæli almenningur álíti lögregluna vera lögmætt 

yfirvald sem beri að hlýða (Jackson og Bradford, 2010).  

         Traust (e. trust) almennings til félagslegra stofnanna er mjög mikilvægt. Lögreglan þarf, 

sem samfélagsleg stofnun, að viðhalda trausti almennings þar sem traust hefur í 
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grundvallaratriðum áhrif á lögmæti stofnunarinnar. Traust felur í sér áhættu og þeir sem 

treysta geta þurft að taka afleiðingum þess. Traust er áunnið, og eru stoðir þess byggðar á 

aðgerðum og mælanlegri framkomu (Tómas Bjarnason, 2014). Samkvæmt Yesberg og Bradford 

(2019) er traust almennings til lögreglu byggt á sanngjörnum og árangursríkum aðgerðum. 

Traust segir til um í hvaða mæli almenningur sé tilbúinn til að samþykkja aðkomu lögreglunnar, 

aðgerðir hennar og fara eftir skipunum hennar og leiðbeiningum. 

         Misferli (e. misconduct) lögreglu vísar til ólöglegra og siðlausra athafna sem 

framkvæmdar eru af lögreglumönnum við skyldustörf og eru brot á þeim valdheimildum sem 

yfirvöld veita lögreglumönnum. Sem dæmi um misferli má nefna óheiðarleika, svik, grimmd og 

misnotkun á valdi (California innocence project, e.d.). 

         Valdbeiting (e. use of force) er úrræði sem lögreglan má grípa til svo hún geti beitt þeim 

þvingunarráðstöfunum sem henni er heimilt. Þvingunarúrræði eru íþyngjandi aðgerðir gegn 

borgurum og verða þær að vera heimilar samkvæmt lögum (Kristmundur Stefán Einarsson, 

2018; Lögreglulög nr. 90/1996; Lög um meðferð sakamála nr. 80/2008). Valdbeiting í 

samskiptum við borgara á sér aðallega stað við handtökur (Murdoch og Roche, 2013). 

 

2. Forsaga og bakgrunnur 
 

Fjölmörg tilvik þar sem fólk af afrískum uppruna hefur látið lífið fyrir hendi lögreglumanna í 

Bandaríkjunum hafa valdið miklum ótta og grafið undan trausti til lögreglunnar. Þetta hefur 

aukið spennu á milli lögreglu og almennings (Roche, 2019) og í kjölfarið hafa oft brotist út 

mótmæli og þess verið krafist að yfirvöld axli ábyrgð (Louis o.fl., 2019). Því er mikilvægt að 

lögreglumenn fái viðeigandi þjálfun og búnað til að auðvelda þeim starfið og gera þá hæfari til 

að sinna erfiðum verkefnum (Murdoch og Roche, 2013). 

Í þessum kafla er fjallað um upphafið að útbreiðslu búkmyndavéla og hvernig atburðir 

sem áttu sér stað í Bandaríkjunum ýttu undir notkun þeirra. Einnig er farið yfir hvernig notkun 

búkmyndavéla hefur þróast á Íslandi. Fjallað er um misferli og óhóflega valdbeitingu lögreglu 

og viðhorf almennings til valdbeitingar lögreglu. Að lokum er fjallað um traust almennings til 

lögreglunnar og áhrif þess á lögmæti hennar.  
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2.1. Kveikjan að útbreiðslu búkmyndavéla 
 

Þann 17. júlí 2014 fékk lögreglan í New York útkall þar sem bandarískur karlmaður af afrískum 

uppruna að nafni Eric Garner var grunaður um að selja almenningi óskattlagðar sígarettur í búð 

sinni. Um það bil tíu mínútum síðar lést Garner eftir að hafa verið tekin hálstaki af 

lögreglumanni (Louis, Saulnier og Walby, 2019). Þann 9. ágúst sama ár var 18 ára blökkumaður 

að nafni Michael Brown skotinn til bana af 28 ára hvítum lögreglumanni, Darren Wilson, í 

borginni Ferguson í Bandaríkjunum (Crow, Snyder, Crichlow og Smykla, 2017). Skömmu síðar, 

í nóvember, var 12 ára gamall drengur að nafni Tamir Rice skotinn til bana eftir að hafa verið 

að leika sér með leikfangabyssu í garði sínum í Cleveland, Ohio. Í kjölfar þessarra atburða braust 

út mikil reiði og mótmæli meðal almennings, þar sem þess var krafist að yfirvöld öxluðu ábyrgð 

(Louis, Koper o.fl., 2019). Hreyfingin Black Lives Matter var stofnuð árið 2013. Byrjað var að 

notast við myllumerkið (e. hashtag) #BlackLivesMatter á samfélagsmiðlum eftir að almennur 

borgari að nafni George Zimmerman var sýknaður af ákæru um að hafa skotið Trayvon Martin, 

unglingspilt af afrískum uppruna,til bana. Næstu mánuði og ár voru aðgerðasinnar í Black Lives 

Matter í aðalhlutverki við skipulagningu mótmæla til að vekja athygli á dauða einstaklinga af 

afrískum uppruna af völdum lögreglu (Williamson, Trump, Einstein, 2018). 

Black Lives Matter hefur vakið athygli á réttindabaráttu einstaklinga af afrískum 

uppruna í Bandaríkjunum og barist fyrir meiri sýnileika á menningu þeirra á opinberum 

vettvangi (Hallveig Kristín Eiríksdóttir, 2018). Talsmenn Black Lives Matter sendu m.a. frá sér 

yfirlýsingu um aðgerðir til þess að takast á við óhóflega valdbeitingu lögreglu í garð 

minnihlutahópa þar sem meðal annars var gerð krafa um upptöku búkmyndavéla (Craven og 

Reilly, 2015). 

Árið 2015, mánuði eftir að kviðdómur í Ferguson ákvað að dæma Darren Wilson ekki 

fyrir morðið á Michael Brown vegna skorts á sönnunargögnum, birti Hvíta húsið skýrslu um 

mikilvægi búkmyndavéla (Crow o.fl., 2017). Í framhaldinu ákvað Obama fyrrum  

Bandaríkjaforseti, vegna alvarleika málsins, að standa fyrir aðgerðum til þess að byggja upp 

traust og gagnsæi milli almennings og löggæslufólks. Síðla árs 2015 var síðan tilkynnt að 

lögregluembætti í Bandaríkjunum fengju 23,2 milljónir Bandaríkjadala til kaupa á 

búkmyndavélum (Brown og Fan, 2016). 

Lögreglumenn telja að ofangreindir atburðir og viðbrögð almennings við þeim hafi gert 

starf lögreglunnar erfiðara og að ótti lögreglumanna við að gera mistök í skyldustörfum sínum 
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hafi aukist. Lögreglumenn telja einnig að vegna þessara hafi spennan aukist á milli lögreglunnar 

og almennings, þá sérstaklega fólks af afrískum uppruna (Roche, 2019).  

Lögreglufræðingar (e. police scientists) hafa rannsakað marga þætti áhrifaþætti á 

starfshætti lögreglunnar og hvernig ákvarðanir eru teknar. Stjórnvöld vinna hörðum höndum 

að því að móta starfhætti lögreglu í samstarfi við lagastofnanir. Með bættri stjórnun, upptöku 

nýrrar tækni, skipulagsbreytingum, betri þjálfunaraðferðum og aukinni menntun hefur verið 

reynt að hafa áhrif á menningu lögreglunnar og ná fram breytingum. Þrátt fyrir að vísindum og 

tækniþróun hafi fleygt fram á síðustu áratugum er því jafnan haldið fram að notkun nýrrar 

tækni hjá lögreglunni sé ekki nægjanleg miðað við það sem er í boði.  

Á síðustu árum hefur gagnreynd nálgun (e. evidence based approach) orðið algengari 

hjá lögreglunni víðsvegar í heiminum. Í gagnreyndri nálgun felst í því að lögreglan nýti sér 

vísindalegar rannsóknir til þess að taka stefnumótandi og taktískar ákvaðarnir. Í ört vaxandi 

mæli hafa leiðtogar innan lögreglunnar áttað sig á ávinningnum af gagnreyndri nálgun og þrátt 

fyrir efasemdir almennings hefur ávinningur af nýjum tæknilegum aðferðum í löggæslu verið 

augljós (Willis og Mastrofski, 2014). Ríkisstjórnir hafa samfara þessu fjárfest í auknum mæli í 

frekari rannsóknum og tæknilegri aðstoð sem nýtist í löggæslu (Koper og Lum, 2017). Í þessum 

efnum skiptir miklu máli að stjórnmálamenn, lögregluembætti og hópar sem gæta 

mannréttinda hafa talað fyrir því að taka búkmyndavélar í notkun. Þessir hópar hafa ýtt undir 

notkun búkmyndavéla meðal annars til þess að fá nákvæmara og hlutlausara myndefni af 

samskiptum lögreglu og almennings (Jones, Crozier og Strange, 2017). 

  

2.2. Búkmyndavélar á Íslandi  
 

Búkmyndavél var fyrst notuð á Íslandi, til reynslu, árið 2014 á Dalvík. Árið 2015 voru fyrstu 

búkmyndavélarnar til almennrar notkunar hjá embætti Lögreglunnar á Norðurlandi eystra 

(Jóhannes Sigfússon, munnleg heimild, 19. mars 2020). Árið 2016 voru, í tilraunaskyni, keyptar 

tíu búkmyndavélar á höfuðborgarsvæðinu með það að markmiði að safna betri 

sönnunargögnum. Í byrjun árs 2019 voru keyptar 40 nýjar búkmyndavélar og í dag bera 50 

lögreglumenn á höfuðborgarsvæðinu búkmyndavélar við skyldustörf sín (Sunna Karen 

Sigurþórsdóttir, 2019). Árið 2020 eru 52 búkmyndavélar skráðar á Norðurlandinu eystra. Þær 

eru notaðar á lögreglustöðvum á Þórshöfn, Húsavík, Akureyri, Dalvík og Siglufirði. Í dag eru 

búkmyndavélar svokallaður persónubúnaður, sem þýðir að hver lögreglumaður er með eigin 



 

9 
 

búkmyndavél (Jóhannes Sigfússon, munnleg heimild, 19. mars 2020). Í ársskýrslu 

ríkislögreglustjóra (2016) kom fram að mikill meirihluti íslenskra lögreglumanna telur 

búkmyndavélar vera til bóta fyrir lögregluna og vill bera þær við skyldustörf sín. Íslenskir 

lögreglumenn telja að búkmyndavélar hafi almennt góð áhrif á bæði á þá sjálfa og þá sem þeir 

eiga í samskiptum við. 

Þann 1. janúar 2017 tók til starfa sjálfstæð og óháð stjórnsýslunefnd um eftirlit með 

lögreglu. Nefndinni er ætlað að auðvelda borgurum að koma á framfæri kvörtunum, kærum á 

hendur lögreglumönnum og athugasemdum við verklag lögreglu. Nefndin á einnig að sjá til 

þess að mál fái viðeigandi meðferð innan stjórnsýslunnar. Það hefur vakið athygli nefndarinnar 

hvernig notkun á búkmyndavélum og upptökubúnaði í lögreglubifreiðum er háttað. Á Íslandi 

eru búkmyndavélar ekki notaðar af öllum lögregluembættum, en þau embætti sem nýta sér 

þennan búnað nota mismunandi tegundir af búnaði og það er misjafnt hvort 

búkmyndavélarnar eru notaðar að staðaldri eða ekki. Upptökur búkmyndavéla eru oft einu 

sönnunargögnin um það sem fer fram milli lögreglunnar og almennings. Stundum hefur verið 

gagnrýnt að í lögreglubifreiðum sé kveikt á myndupptökubúnaði en ekki kveikt á hljóðupptöku. 

Einnig hefur það vakið athygli nefndarinnar í hversu stuttan tíma myndefnið úr 

eftirlitsmyndavélum er geymt. Nefndin telur skynsamlegt að lögregluembætti lengi 

geymslutíma myndefnis í að minnsta kosti 3 mánuði (Nefnd um eftirlit með lögreglu, 2019). 

  

2.3. Misferli og óhófleg valdbeiting 
 

Búkmyndavélar eru ekki, einar og sér, taldar geta leyst vandamál tengd mismunum og óhóflegri 

valdbeitingu lögreglu í garð almennings. Áreiðanleiki búkmyndavéla lögreglu er háður því 

hversu vel lögregluembætti tryggja að verklagsreglum um búkmyndavélar sé fylgt og þær séu 

nýttar til þess að halda uppi aga innan lögreglunnar (U.S. Commission on civil rights, 2018). 

         Yfirvöld gefa lögreglunni ákveðna heimild til valdbeitingar þar sem starf lögreglumanna 

setur þá á tíðum í hættulegar aðstæður við að vernda almenna borgara. Valdbeiting lögreglu 

verður að vandamáli innan samfélagsins ef lögreglan getur ekki réttlætt aðgerðir sínar þá 

minnkar traust almennings til lögreglunnar enn frekar. Skoða þarf sérstaklega hvort borgaraleg 

réttindi fólks af afrískum uppruna og annarra minnihlutahópa séu tryggð og hvort umræddum 

hópum sé á einhvern hátt mismunað. Þegar lögreglan þarf í starfi sínu að beita valdi er 

gríðarlega mikilvægt að hún fylgi meðalhófsreglunni (e. proportionality). Meðalhófsreglan segir 
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að lögregla skuli ekki beita meira valdi en aðstæður krefjast (U.S. Commission on civil rights, 

2018). 

Upphaflegur tilgangur búkmyndavéla var að skrásetja samskipti lögreglu og almennra 

borgara til að auka gagnsæi og ábyrgð við rannsóknir á misferli (e. misconduct) lögreglu (Ray, 

Marsh og Powelson, 2017). Misferli lögreglu hefur verið skilgreint á margan hátt en á heildina 

litið er átt við óviðeigandi háttsemi og ólöglegar aðgerðir lögreglumanna (California innocence 

project, e.d.). Til að mynda má vísa í 5. gr. siðareglna lögreglu: „Starfsmenn lögreglu verða ávallt 

að virða það að allir eru jafnir fyrir lögum án tillits til kynferðis, kynhneigðar, trúarbragða, 

skoðana, þjóðernis, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis eða stöðu að öðru leyti“. Enn 

fremur er sagt í 8. gr. að:  

,,Starfsmenn lögreglu skulu gæta þess að mönnum verði ekki gert tjón, óhagræði eða 

miski framar en óhjákvæmilegt er eftir því sem á stendur. Þeir skulu geta fært gild rök 

að lögmæti óhjákvæmilegra aðgerða sem felast í valdbeitingu eða 

þvingunarráðstöfunum hvers konar, sem ávallt verða að byggja á nauðsyn til að ná 

lögmætu markmiði“. 

Misferli lögreglumanna grefur undan trausti almennings og stjórnvalda til lögreglunnar 

sem stofnunar (Kristmundur Stefán Einarsson, 2018). Hafi misferli átt sér stað og ekki er tekið 

rétt á því er almenningur líklegri til þess að hafa efasemdir um hvort aðgerðir lögreglunnar séu 

réttlætanlegar eða ekki. Hafi misferli átt sér stað innan lögreglunnar er mikilvægt að umbætur 

eigi sér stað, svo hægt sé að vernda heiðarleika lögreglunnar og tryggja traust samfélagsins til 

lögreglunnar (U.S. Commission on civil rights, 2018). 

Mikilvægt er að almenningur hafi lagalegan rétt til þess að tilkynna um misferli lögreglu 

ef slíkt á sér stað (Kristmundur Stefán Einarsson, 2018) og leita réttlætis í sínu máli (Høigård, 

2011). Nefnd um eftirlit með lögreglu sem stofnuð var árið 2017 tekur við tilkynningum frá 

almenningi sem varða grun um refsiverða háttsemi hjá starfsmanni lögreglu, starfsaðferðir 

lögreglu eða framkomu starfsmanns lögreglu. Nefndin fer yfir mál sem henni berast, greinir 

þau og kemur í farveg til viðeigandi saksóknara, lögreglustjóra eða ríkislögreglustjóra 

(Stjórnarráð Íslands, e.d.). 

Fyrri rannsóknir á óhóflegri valdbeitingu lögreglunnar og hvort valdbeiting minnki með 

notkun búkmyndavéla sýna ekki einhlítar niðurstöður (Lum, Koper o.fl., 2019). Til eru 

rannsóknir sem sýna að valdbeiting lögreglu, sem og kvartanir gegn lögreglu, minnki með 
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tilkomu búkmyndavéla en það fyrirfinnast einnig rannsóknir sem sýna að búkmyndavélar hafi 

engin áhrif á valdbeitingu lögreglu (Ariel o.fl., 2016; Lum, Koper o.fl., 2019).  

Lýðræðissamfélög kalla á takmarkanir á því lögregluvaldi og þess vegna þarf að vera 

ákveðið jafnvægi milli ríkisvaldsins og réttinda borgara, til þess að fullvisst sé að lögreglumenn 

noti vald sitt á viðeigandi og löglegan hátt. Með því er átt við að ríkisvaldið þurfi að hafa skýran 

lagaramma um valdbeitingu lögreglu, sem verndar bæði lögreglumennina og almenna borgara. 

Lögreglumenn þurfa jafnframt að geta treyst því að hafi þeim orðið á og ekki gætt meðalhófs 

(e. proportionality) hafi þeir stuðning lögregluembættisins til að tryggja að þeir fái sanngjarna 

og heiðarlega rannsókn í málinu sem höfðað er gegn þeim (Murdoch og Roche, 2013).  

Meiðsli vegna óhóflegrar valdbeitingar lögreglu er vandamál sem hefur áhrif á 

tugþúsundir manna í Bandaríkjunum á hverju ári (MacDonald, Kaminski og Smith, 2009). 

Ríkisvaldið þarf að vernda bæði almenning og lögreglumenn og sjá til þess að lagaramminn sem 

gildir um valdbeitingu lögreglumanna sé nægilega skýr, en þar er fjallað um takmarkanir á 

valdbeitingu, sem ætti einungis að vera notuð í neyð. Þetta kallast að beita meðalhófi (e. 

proportionality). Meðalhófsreglan er mjög mikilvæg í starfi lögreglunnar, sérstaklega þegar 

valdbeiting er nauðsynleg. Beiti lögreglumaður of miklu valdi í starfi sínu, er mikilvægt að 

almennir borgara viti að þeir hafa rétt til að málið verði rannsakað. Það er því mikilvægt, þegar 

þörf er á valdbeitingu lögreglu, að valdbeitingin sé eins lítil og mögulegt er og framkvæmd á 

löglegan hátt sem hægt er að að útskýra og réttlæta seinna meir (Murdoch og Roche, 2013). 

Ein af áskorunum lögreglumanna er að taka ákvörðun um hvenær og hvernig eigi að 

beita valdi (Bienert, 2016).  Þegar lögregla og borgarar lenda í átökum eru lögreglumennirnir 

líklegri til að valda meiðslum með valdbeitingu. Með valdbeitingu er átt við líkamlegt vald eins 

og að nota hnefa og fætur eða notkun vopna. Vopn til valdbeitingar geta verið t.d. kylfur eða 

jafnvel hundar, en sömuleiðis er átt við vopn sem eru ólíklegri til að valda alvarlegum áverkum 

eða dauða, eins og piparúða (MacDonald o.fl., 2009). Oft geta þessar kringumstæður verið 

stressandi og hættulegar og lögreglan hefur aðeins örfáar sekúndur til að ákveða hvernig 

bregðast skuli við (Bienert, 2016).  

Þar sem lögreglumönnum er heimilt að nota valdbeitingu við störf sín, þarf sérstaklega 

að taka tillit til þess hvert markmiðið er hverju sinni. Valdbeiting getur verið mikilvæg í starfi 

lögreglumanna til þess að koma í veg fyrir að ákveðnir atburðir eigi sér stað (Anna Margrét 

Kristjánsdóttir, Hjörtur Hjartarson og Þórdís Karen Þórðardóttir, 2019). Þannig gæta þeir 

almannaöryggis og tryggja réttaröryggi, koma í veg fyrir brot, uppljóstra mál og veita yfirvöldum 
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aðstoð (Lögreglan, e.d.). Sé viðeigandi valdi ekki beitt af lögreglumanni, geta aðstæður þróast 

á þann veg að bæði lögreglumaður og almenningur séu sett í hættu. Rannsóknir hafa sýnt að 

lögreglumenn sem beita minna valdi en nauðsynlegt er við mótspyrnu setja sig í ákveðna 

slysahættu. Enn í dag er lítið til af rannsóknum sem skoða meiðslatíðni lögreglumanna í 

tengslum við valdbeitingu (Hine, Porter, Westera og Alpert, 2018). 

  

2.4. Viðhorf almennings til valdbeitingar lögreglu 
 

Í rannsókn Roche (2019) kom fram að um helmingur svarenda áleit að lögreglan teldi sig vera 

hafin yfir lögin og um helmingur taldi að lögreglumenn sem beita of miklu valdi þurfi ekki að 

sæta ábyrgð af hálfu yfirvalda. Þegar of miklu valdi er beitt þarf almenningur að vera upplýstur 

um að hægt sé að leita réttar síns vegna óhóflegrar valdbeitingar lögreglu. Ólíklegt er að traust 

almennings til lögreglunnar og yfirvalda verði tryggt fyrr en að ólöglegar aðgerðir lögreglu hafi 

tilsvarandi afleiðingar. Þess vegna er mikilvægt að ákvarðanir um hvort refsa skuli 

lögreglumönnum sem beita óhóflegu valdi séu teknar af stofnunum sem eru ótengdar 

lögreglunni. Lagt hefur verið til að einstaklingar sem vinna fyrir slíkar stofnanir skuli ekki hafa 

bakgrunn í lögreglu- og löggæslu (Høigård, 2011).  

Mikilvægt er að lögreglumenn fái viðeigandi þjálfun og búnað til að gera þeim 

auðveldara fyrir að sinna erfiðum verkefnum (Murdoch og Roche, 2013). Sýnt hefur verið fram 

á að menntun lögreglumanna ýti undir árangursríkari starfshætti lögreglu þegar kemur að því 

að stemma stigu við afbrotum, innri stjórnun (e. internal management) og samskiptum við 

borgara (Koper and Lum, 2017). Rannsóknir hafa einnig sýnt að háskólamenntaðir 

lögreglumenn eru síður líklegir til þess að beita almenning óhóflegu valdi. Henion (2015) bendir 

jafnframt á að ef valdi sé beitt í hófi gegn almennum borgurum sé frekar litið á lögregluembætti 

sem lögmæta og áreiðanlega stofnun. 

  

2.5. Traust og lögmæti  
 

Lögregla þarf að vinna í samræmi við eigin lög og reglur og sýna aðgát þegar kemur að 

valdbeitingu. Almenningur gerir ráð fyrir því að lögreglan vinni í þágu samfélagsins og að unnið 

sé að sameiginlegum markmiðum. Traust er hægt að greina út frá því hvernig samskiptum 

lögreglunnar í garð almennings er háttað og hvernig lögreglumenn nota vald sitt. Greint hefur 
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verið á milli félagslegs trausts (e. social trust) sem er almennt traust í samskiptum einstaklinga 

og stofnanatrausts (e. institutional trust) sem vísar til trausts einstaklinga til stofnanna. Þegar 

talað er um stofnanatraust er átt við að einstaklingar treysti því að tiltekin stofnun uppfylli 

væntingar þeirra (Tómas Bjarnason, 2014). Traust almennings til samfélagslegra stofnanna er 

mjög mikilvægt, þar sem traust er grundvallaratriði í lögmæti settra stofnanna. Meginforsenda 

farsællar löggæslu er sú að almenningur áliti lögreglu vera lögmætt yfirvald (e. police 

legitimacy) (Tyler og Fagan, 2008). 

Litið er á búkmyndavélar sem lausn á sumum vandamálum sem koma upp í 

nútímalöggæslu, þar sem lögmæti lögreglu stendur víða höllum fæti. Þetta á þó ekki við 

allstaðar, t.d. mælist traust til lögreglunnar á Íslandi mælst mjög hátt (Lögreglan, 2018) og á 

Norðurlöndunum hefur traust til lögreglu almennt mælst hátt (Høigård, 2011). 

Búkmyndavélar gefa væntingar um aukið gagnsæi og ábyrgðafyllri framkomu lögreglu í  

garð almennings, en vegna þess hversu ný tækni búkmyndavélar er eiga rannsóknir enn eftir 

að leiða í ljós hvort lögreglan uppfylli þessar vonir í raun (Glasbeek, Roots, og Alam, 2019). Það 

hefur mikil áhrif á lögmæti lögreglu hvernig samskiptum hennar við almenning er háttað, sem 

að sama skapi hefur áhrif á traust til lögreglustofnanna (Fedina, Backes, Jun, DeVylder og Barth, 

2019). Það hefur sýnt sig að sanngjörn málsmeðferð af hálfu lögreglunnar styrkir tengslin milli 

einstaklinga og yfirvalda (Bradford, Jackson og Hough, 2013). Traust segir til um í hvaða mæli 

almenningur er tilbúinn til að samþykkja aðkomu lögreglunnar, aðgerðir hennar og fara eftir 

skipunum hennar og leiðbeiningum (Yesberg og Bradford, 2019).  

Þegar lögregluna skortir traust er almenningur ólíklegri til þess að hafa samband við 

lögregluna ef þörf er á aðstoð. Samskipti lögreglu og borgara eru einnig líklegri til að verða að 

keppni um yfirráð og stöðu og getur það leitt til meiðsla eða jafnvel dauða, hjá báðum aðilum 

(Peyton, Sierra-Arévalo og Rand, 2019). Talið er að lögmæti geti haft áhrif á traust almennings 

til lögreglunnar. Þegar fólk skynjar að lögreglan hafi meðhöndlað einstaklinga af sanngirni og 

hóflegri valdbeitingu er það líklegra til þess að hlýða fyrirmælum lögreglunnar (Kristmundur 

Stefán Einarsson, 2018). Þeir sem bera meira traust til lögreglunnar hafa meira umburðarlyndi 

gagnvart aðgerðum hennar (Yesberg og Bradford, 2019) og eru því líklegri til þess að hjálpa 

lögreglu gegn glæpum og fara eftir settum lögum (Bradford o.fl., 2013). Skortur á trausti og 

virðingu gagnvart lögreglustofnun getur endað með meiri mótspyrnu, kvörtunum og 

uppþotum almennings (Mears, Craig, Stewart og Warren, 2017). Slíkir atburðir geta ýtt undir 

vantraust almennings sem hefur áhrif á öryggi samfélagsins (Peyton o.fl., 2019). Rannsóknir 
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hafa sýnt að þegar einstaklingar eru stöðvaðir af lögreglunni skiptir framkoma lögreglu mestu 

máli, að hún sé sanngjörn og sýni þeim virðingu. Almenningur er í kjölfarið líklegri til þess að 

sjá lögregluna sem lögmæta og traustvekjandi stofnun (Fedina o.fl., 2019).  

Fræðimenn hafa bent á að fólk virðist ekki treysta því fullkomlega að sérfræðiþekking 

lögreglunnar endurspegli skoðanir almennings á markmiðum og framferði lögreglu. Með nýjum 

tækniframförum lögreglunnar fylgja því ákveðnar efasemdir almennings um fagmennsku 

lögreglunnar. Í starfinu er krafist mikillar sérfræði- og tæknilegrar þekkingar og því er enn 

fremur mikilvægt að lögreglumenn hagi starfi sínu þannig að almenningur treysti þeim fyllilega 

(Bayley, 2016). Þetta traust sem lögreglan þarf á að halda hefur áhrif á lögmætið sem lögreglan 

þarf til þess að starfa á skilvirkan máta, bæði siðferðislega og löglega. Gera má ráð fyrir því að 

lögreglan geti talist lögmæt þegar almenningur telur að lögreglumenn sjálfir hagi sér á 

siðferðislegan máta. Mikilvægt er að þeir fari sjálfir eftir lögum og reglum og að verklag þeirra 

sýni fagmennsku og samúð. Stór þáttur í lögmæti lögreglunnar er mat almennings á því hvernig 

lögreglan hagar sér. Þegar lögreglan kemur fram við almenning á réttlátan og sanngjarnan hátt 

bendir það til þess að hún deili sömu gildum og almennir borgarar (Bradford o.fl., 2013). 

Íslendingar hafa lengi borið mikið traust til lögreglunnar. Það sýndi sig sérstaklega í 

hruninu árið 2008 þar sem traust almennings til lögreglu jókst á meðan traust til Alþingis 

minnkaði umtalsvert. Í febrúar 2012 sögðust um 83% bera mikið traust til lögreglunnar (Tómas 

Bjarnason, 2014) en hlutfallið var komið upp í 87% í árslok 2018 (Lögreglan, 2018). Í nýlegri 

könnun Gallup sem gefin var út í febrúar 2020 kom fram að traust til lögreglunnar á Íslandi 

hefði minnkað og væri 73%. Þrátt fyrir það er lögreglan í þriðja sæti yfir þær stofnanir sem 

almenningur á Íslandi treystir hvað mest (Gallup, 2020).   

 

3.  Áhrif af notkun búkmyndavéla 

 
Á síðastliðnum árum hafa orðið miklar tækniframfarir sem hafa verið innleiddar í dagleg störf 

lögreglumanna. Tækjabúnaður til upptöku á hljóði og mynd hefur lengi leikið stórt hlutverk í 

lögreglustörfum (Taylor, 2016). Myndavélar í lögreglubifreiðum voru þær fyrstu sem lögreglan 

tók í notkun í Bandaríkjunum og hafa rannsóknir sýnt verulegan ávinning fyrir lögreglustofnanir. 

Niðurstöður rannsókna benda til þess að myndavélar í lögreglubifreiðum auki öryggi lögreglu, 

einfaldi yfirferð atvika og dragi úr fölskum ásökunum á hendur lögreglu. Að sama skapi hafa 
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almennar eftirlitsmyndavélar (e. CCTV) aukið möguleika lögreglumanna á að hafa eftirlit með 

almennum borgurum (Jennings, Lynch og Fridell, 2015). 

Í þessum kafla er fjallað almennt um notkun búkmyndavéla þar sem m.a. er farið yfir 

tæknilegar breytingar sem hafa átt sér stað vegna tilkomu búkmyndavéla og hvernig þær hjálpa 

til við áskoranir sem lögreglan þarf að takast á við. Fjallað er um kenningar sem varpa ljósi á 

tilgang búkmyndavéla og áhrif búkmyndavéla á starfshætti lögreglunnar. Í lokin er farið yfir 

kosti og galla sem fylgja þessari nýju tækni. 

Búkmyndavélar bjóða upp á upplýsingar úr rauntíma frá sjónarhorni lögreglumanna í 

eftirlitsferðum eða öðrum verkefnum sem þeir sinna. Myndavélarnar eru annaðhvort festar á 

gleraugu viðkomandi lögreglumanns eða á brjóstsvæði. Hægt er að kveikja á myndavélunum 

handvirkt eða það kviknar á þeim sjálfkrafa, en það er mismunandi eftir lögreglustofnunum 

(Schneider, 2018; Lum, Koper o.fl., 2019). 

  

3.1. Almennt um búkmyndavélar 

 

Nýjar áskoranir lögreglustarfsins nú til dags krefjast nýrrar tækni, hæfni og hugsunarháttar um 

hvernig lögreglan á að haga störfum sínum. Þær áskoranir sem lögreglan þarf að takast á við til 

að viðhalda trausti almennings og lögmæti eru margar og flóknar, sérstaklega þegar kemur að 

valdbeitingu lögreglu. Búkmyndavélar eru ein leið til að takast á við þessar áskoranir og bæta 

almenna löggæslu. Búkmyndavélar eiga einnig að koma í veg fyrir mismunun og að 

almenningur verði ekki fyrir ofbeldi af hálfu lögreglu (Demir, 2018). Búkmyndavélar veita 

sérstaklega aukið öryggi fyrir lögreglumenn sem vinna í dreifbýli, þar sem þeir eru oft einir á 

ferð og langt getur verið í aðstoð (Rebekka Rún Sævardóttir og Sif Þórisdóttir, 2019). 

Búkmyndavélar sjá til þess að starfshættir lögreglumanna geti auðveldlega verið teknir upp og 

getur upptakan í kjölfarið verið skoðuð ef þörf er á (Roche, 2019).  

Rannsóknir á málefnum sem snerta lögregluna eru orðnar tiltölulega algengar hjá 

fræðimönnum, yfirvöldum og lögreglusamtökum sjálfum (Reiner, 2017). Eftirlit með 

almenningi (e. surveillance) er öflug aðferð til þess að tryggja yfirvöldum ákveðna stjórn (Roche, 

2019). Með notkun búkmyndavéla við eftirlit er yfirvöldum gert kleift að safna upplýsingum um 

einstaklinga. Fyrir yfirvöld stuðlar þessi stjórnunarstíll að meira eftirliti þeirra bæði með 

lögreglumönnum og almennum borgurum. Þetta er dæmi um að búkmyndavélar séu notaðar 
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sem stjórnunarvald frekar en hlutlaus tæki (Louis o.fl., 2019). Eftir því sem eftirlitstæknin þróast 

og verður fágaðri (e. sophisticated) verður auðveldara að fá aðgang að miklu magni upplýsinga, 

á sama tíma og kostnaður við eftirlit fer lækkandi. Eftirlitið birtist þannig í minni friðhelgi fyrir 

almenning og meiri upplýsingum fyrir yfirvöld (Waldman, 2017). 

  

3.2. Sjálfsvitundarkenningin og fælingarkenningin 

 

Kurteisi, fagmennska, aðhald, samkennd, varfærni og árvekni (e. alertness) ættu alltaf að 

einkenna hegðun lögreglumanna (Björg Thorarensen, o.fl., 2009). Samkvæmt Demir (2018) 

benda rannsóknir til þess að almenningur telji búkmyndavélanotkun lögreglu hafa áhrif á 

framkomu almennings í garð lögreglu og framkomu lögreglu í garð almennings. Rannsóknir 

hafa til að mynda sýnt fram á yfir 50% fækkun tilfella á óhóflegri valdbeitingu lögreglu frá því 

að búkmyndavélar voru teknar í notkun (Sousa, Miethe og Sakiama, 2018; Ariel, Farrar og 

Sutherland, 2015). Rannsóknir hafa einnig sýnt að búkmyndavélar hafi dregið úr ofbeldi 

almennings gegn lögreglu um 36% (Edmonton Police Service, 2015; Ellis, Jenkins og Smith, 

2015). Áhrif búkmyndavéla á samfélagslega viðurkennda hegðun í samskiptum lögreglu og 

almennings er m.a. byggð á tveimur kenningum, það er sjálfsvitundarkenningin (e. self-

awareness theory) og fælingarkenningin (e. deterrence theory) (Demir, 2018). 

Sjálfsvitundarkenningin kveður á um að þegar fólk er meðvitað um að fylgst sé með því 

aukist vitund þess og það breyti hegðun sinni þannig að hún verði í samfélagslega ásættanlegri. 

Búkmyndavélar eru eitt verkfæri sem leiðir til þess að fólk veit að verið sé að fylgjast með því 

og að hegðun þess sé tekin upp. Við þær aðstæður reynir fólk frekar að sýna af sér 

samfélagslega viðurkennda hegðun og forðast að hafa rangt við (Demir, 2018). 

Fælingarkenningin segir að ef fólk er meðvitað um að kostnaðurinn og sársaukinn við 

að gera eitthvað rangt vegi þyngra en ávinningurinn og ánægjan af breytninni, þá sé það líklegra 

til að sýna reglum samfélagsins fylgispekt. Fæling virkar best þegar refsing er vís, alvarleg og 

skjót. Búkmyndavélar geta haft þessi fælingaráhrif á einstaklinga sem fylgst er með meðan á 

samskiptum við lögreglu stendur. Þannig verða viðkomandi meðvitaðir um að verið sé að taka 

þá upp og að hægt sé að nota upptökurnar sem sönnunargögn gegn þeim. Fyrir vikið er 

almenningur líklegri til þess að vera samvinnufús og sýna viðeigandi hegðun. Lögreglan er 
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einnig líklegri til að meðhöndla verkefni af virðingu og samkvæmt lögum ef starfshættir þeirra 

eru teknir upp (Demir, 2018). 

  

3.3. Áhrif búkmyndavéla á starfshætti lögreglu 

 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar um áhrif búkmyndavéla út frá sjónarhorni lögreglu, til 

að mynda rannsóknir á valdbeitingu, kvörtunum borgara og líkamsárásum á lögreglu (Demir, 

2018). Á heildina litið benda rannsóknir á viðhorfi lögreglumanna til búkmyndavéla til þess að 

lögreglumenn séu almennt mjög móttækilegir fyrir notkun búkmyndavéla og telji að þær hafi 

jákvæð áhrif á hegðun þeirra. Rannsóknir sýna jafnframt að lögreglumenn eru kurteisari í garð 

almennings þegar búkmyndavélar eru notaðar og þar af leiðandi dregur úr kvörtunum og 

valdbeiting lögreglu minnkar (Lum, Koper o.fl., 2019). 

Þegar skoðuð er tíðni handtaka ber niðurstöðum ekki saman um hvort handtökum 

fækki eða ekki með notkun búkmyndavéla lögreglu. Einnig hafa rannsóknir verið gerðar á 

breytingum á hegðun almennings þegar upptaka á sér stað. Rannsóknir sýna heilt á litið ekki 

fram á breytingar á því hvernig almenningur hlýðir fyrirmælum lögreglu. Niðurstöður 

rannsókna eru einnig misvísandi hvort fólk sé líklegra eða ólíklegra til þess að vilja vinna með 

lögreglunni, vitandi af hljóð- eða myndbandsupptöku (Lum, Koper o.fl., 2019). Sama á við um 

rannsóknir á því hvort notkun búkmyndavéla dragi úr valdbeitingu lögreglu. Ein ástæða fyrir 

mismunandi niðurstöðum gæti verið sú að misjafnt er á milli lögsagnarumdæma (e. jurisdiction) 

hvernig valdbeiting er skilgreind (Ariel o.fl., 2016). 

Þegar skoðað er hvort líkamsárásum gegn lögreglu af hálfu borgara fækki sýna 

niðurstöður rannsókna að þeim hafi frekar fjölgað með notkun búkmyndavéla. Þessi fjölgun 

gæti verið tilkomin vegna þess að búkmyndavélar auki sjálfstraust lögreglu til þess að tilkynna 

atvikin (Ariel o.fl., 2016). Rannsóknir hafa sýnt að álit almennings á nýrri tækni hjá lögreglunni 

sé undir áhrifum af viðhorfum lögreglunnar sjálfrar og reynslu lögreglunnar af tækninni. Þessi 

viðhorf lögreglunnar geta haft áhrif á hvernig þeir hátta félagslegum samskiptum sínum við 

almenna borgara (Ariel o.fl., 2016). 
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3.4. Kostir búkmyndavéla 

 

Miklar umræður hafa verið um kosti og galla búkmyndavéla meðal yfirvalda, fjölmiðla og hópa 

sem gæta mannréttinda. Ávinningur lögreglustofnanna af notkun búkmyndavéla getur verið 

margvíslegur og hafa fræðimenn bent á nokkra mögulega kosti (Macari, 2015). 

Samkvæmt Farrar (2013) hefur notkun lögreglu á búkmyndavélum tilhneigingu til að 

draga úr ofbeldi í samskiptum lögreglu og almennings. Þá er bæði átt við minni valdbeitingu 

lögreglu og minna ofbeldi almennings gegn lögreglu. Farrar telur að helsta ástæða minna 

ofbeldis sé sú að fólk hegði sér almennt betur ef það er meðvitað um að fylgst sé með því. Þetta 

er í samræmi við sjálfvitundarkenninguna þar sem því er haldið fram að ef fólk er meðvitað um 

að verið sé að fylgjast með því, auki það vitund þess og það breyti hegðun sinni í samfélagslega 

ásættanlega hegðun (Demir, 2018). Jafnframt er hægt að skoða niðurstöður Sousa, Miethe og 

Sakiama (2018) og Ariel, Farrar og Sutherland (2014) út frá sjálfsvitundarkenningunni, en þær 

sýna yfir 50% minnkun á valdbeitingu lögreglu frá því að búkmyndavélar voru teknar í notkun. 

Einnig fjalla Edmonton Police Service (2015) og Ellis, Jenkins og Smith (2015) um að dregið hafi 

úr ofbeldi almennings gegn lögreglu um 36% við notkun búkmyndavéla. 

Búkmyndavélar auka ábyrgð lögreglu í starfi þar sem þær ýta undir að hún sinni starfi 

sínu eftir laganna bókstaf. Þær vernda hana jafnframt gegn fölskum ásökunum um misferli, en 

búnaðurinn tekur upp bæði hljóð og mynd sem getur staðfest hvað átti sér stað (Wiley, 

2017).  Til að mynda fækkaði ásökunum um alvarleg misferli lögreglu í garð almennings fækkað 

um 53,1% í Phoenix, Bandaríkjunum, eftir að búkmyndavélar voru teknar í notkun (Katz, 

Choate, Ready og Nuňo, 2014). 

Í Texas, Bandaríkjunum, var lögreglumaður rekinn og ákærður fyrir morð eftir að 

upptaka frá búkmyndavél hans var skoðuð við rannsókn máls. Frásögn lögreglumannsins um 

hvað átti sér stað á vettvangi þegar óvopnað ungmenni var skotið til bana var ekki í samræmi 

við það sem myndefni búkmyndavélarinnar sýndi (Wiley, 2017). Í Baltimore, Bandaríkjunum, 

var lögreglumaður rekinn og tveir aðrir starfsmenn settir í leyfi eftir að upptaka búkmyndavélar 

sýndi þá koma fyrir fölsuðum sönnunargögnum á vettvangi (Hendry og Barajas, 2017). 

Búkmyndavélar geta einnig hjálpað til við að bæta starfshætti lögreglunnar, til að 

mynda við að afla sjónrænna sönnunargagna og taka upp viðtöl við vitni eða fórnarlömb (Louis, 

Koper o.fl., 2019). Efni myndbandanna getur einnig verið notað til að þjálfa lögreglumenn og 
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gert yfirmönnum kleift að fylgjast með störfum undirmanna sinna (Macari, 2015). Könnun sem 

gerð var á landsvísu í Bandaríkjunum sýndi að 94% lögreglustofnanna notuðu myndefni 

búkmyndavéla við þjálfun lögreglumanna (Murphy, 2019). 

  

3.5. Gallar búkmyndavéla 
 

Eins og öll ný tækni hafa búkmyndavélar vakið upp miklar umræður og hafa mismunandi 

skoðanir verið settar fram, meðal annars varðandi skilvirkni búkmyndavéla (Macari, 2015). 

Samkvæmt Ariel o.fl. (2016) draga búkmyndavélar úr öryggi lögreglumanna og hafa neikvæð 

áhrif á líkamlega og andlega heilsu þeirra. Henderson heggur í sama knérunn og segir að notkun 

búkmyndavéla geti verið sálfræðilega skaðleg lögreglumönnum þar sem engum líði vel undir 

stöðugu eftirliti (Henderson, 2016). 

Samkvæmt Henderson (2016) eru lögreglumenn sem ganga með búkmyndavélar 14% 

líklegri til þess að verða fyrir árás af hálfu almennra borgara. Sumir einstaklingar bregðast illa 

við og sýna jafnvel árásargirni í garð lögreglumannanna þegar þeir eru teknir upp. Það á 

sérstaklega við fólk sem kann að vera drukkið, undir áhrifum eiturlyfja eða þjáist af geðrænum 

vandamálum (Ariel o.fl., 2016). 

Skýrsla frá innanríkisráðuneytinu í Bretlandi benti á heilsufars- og öryggisatriði sem 

hugsanlega tengdust notkun búkmyndavéla, þar á meðal höfuð- eða hálsmeiðsli og raflost af 

ónýtum búnaði (Home Office, 2007). Réttarhöld í Edmonton, Kanada, gáfu þá niðurstöðu að 

rafhlöður búkmyndavéla dygðu ekki fyrir heilan starfsdag lögreglu og þá sérstaklega ekki í köldu 

veðri þar sem líftími rafhlöðunnar skerðist til muna við slíkar aðstæður (Edmonton Police 

Service, 2015). 

Einnig hefur verið rætt um hvaða áhrif búkmyndavélar lögreglu geti haft á friðhelgi 

einkalífs, en réttur til friðhelgis einkalífs nær meðal annars yfir heimilið, fjölskyldu, vinnustað 

og samskiptaaðila (Mannréttindastofnun Íslands, e.d.). Spurningar hafa vaknað um hverskonar 

samskipti og atburði lögregla skuli taka upp. Ætti lögregla að taka upp öll samskipti við 

almenning? Eru til aðstæður þar sem upptaka ætti að vera bönnuð? Til að mynda hefur verið 

rætt um að búkmyndavélar afhjúpi fórnarlömb og vitni glæpa og að þær geti skaðað tengsl milli 

almennra borgara og lögreglu. Upptaka af samskiptum lögreglu og almennings getur ljóstrað 

upp um einstaklinga sem eiga við vandamál að stríða, til dæmis fólk með geðræn vandamál, 

fórnarlömb heimilisofbeldis eða nauðgana og vitni sem óttast um líf sitt. Upptökur slíkra 
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atburða geta ýtt undir áföll einstaklinga, en þetta getur sérstaklega verið vandamál í ríkjum þar 

sem lög veita almenningi aðgang að myndefninu (White, 2014).  

Rannsókn sem gerð var í Edmonton, Kanada, sýndi að möguleg vitni atburða voru frekar 

treg til að tala við lögreglu ef þeim var ljóst að lögregla gengi með búkmyndavélar, þó svo að 

slökkt væri á tækinu (Edmonton Police Service, 2015). Ken Miller, lögreglustjóri í Greensboro, 

Bandaríkjunum, segir að „ef borgarar telja að þeir séu í upptöku í hvert skipti sem þeir eiga í 

samskiptum við lögreglu, hver sem ástæðan er, þá muni það skaða heiðarleika og skapa 

hindranir í sambandi lögreglu og almennra borgara” (Miller, Lindsay, Toliver og Police Executive 

Research Forum. 2014).  

Kostnaður við búkmyndavélar getur verið mjög hár þar sem lögreglustofnanir þurfa ekki 

einungis að kaupa myndavélarnar heldur einnig greiða fyrir aukabúnað, þjálfun, gagnageymslu 

og viðhald. Ein búkmyndavél getur kostað allt frá 800 til 1000 Bandaríkjadollara (White, 2014). 

  

4. Viðhorf almennings til búkmyndavéla 

 

Fyrir um 30 árum snerist starf lögreglunnar aðallega um að viðhalda reglu í samfélaginu og 

stemma stigu við afbrotum, s.s þjófnuðum, líkamsárásum og þess háttar. Í dag er starf 

lögreglunnar orðið flóknara, glæpirnir umfangsmeiri og varða meðal annars hryðjuverk, 

ólöglega innflytjendur og glæpi sem tengjast þeim, netglæpi, mansal og flókinn heim eiturlyfja. 

Kröfur um starfsemi lögreglunnar koma ekki einungis frá yfirvöldum heldur einnig almenningi. 

Vitni, skólar, fjölskyldur, minnihlutahópar(s.s. samkynhneigðir og transfólk), eldra fólk og 

samfélög í heild sinni, hafa öll sínar skoðanir og kröfur um það hvernig lögreglan ætti að starfa. 

Starfsreglur lögreglunnar í dag eru því ekki bara settar eftir höfði lögregluyfirvalda heldur einnig 

út frá kröfum almennings. Vegna þessa m.a. hafa búkmyndavélar orðið ein helsta 

tækniframförin í daglegum störfum lögreglunnar (Bayley, 2016). 

Í upphafi rannsókna á búkmyndavélum voru flestar rannsóknir gerðar á áhrifum 

búkmyndavéla út frá sjónarhorni lögreglu (Demir, 2018). Rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

viðhorfi  almennings til búkmyndavéla hafa flestar komið fram á allra síðustu árum (Miethe 

o.fl., 2019). Mikilvægt er að skilja viðhorf almennings til notkunar lögreglunnar á 

búkmyndavélum. Vegna aukins sýnileika sem búkmyndavélar bjóða upp á í starfi lögreglunnar, 

er mikilvægt að rannsaka hversu móttækilegur eða andstæður almenningur er þessari nýju 
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tækni. Einnig er mikilvægt að skoða hvernig starfshættir lögreglu geta haft áhrif á viðhorf 

almennings til búkmyndavéla (Demir, 2018). Vantraust almennings hefur áhrif á öryggi 

samfélagsins og getur leitt til meiðsla og jafnvel dauða hjá almennum borgurum og 

lögreglumönnum. Skorti lögregluna traust, þá er hinn almenni borgari ólíklegri til þess að hafa 

samband við lögregluna vanti hann aðstoð (Peyton o.fl., 2019). Það er því mikilvægt fyrir 

lögregluna að njóta trausts á meðal almennings.  Fyrri rannsóknir benda til mikils stuðnings 

almennings við notkun lögreglunnar á búkmyndavélum. Þeim stuðningi fylgja væntingar um að 

lögreglan verði ábyrgari fyrir gjörðum sínum og traust almennings til lögreglunnar muni því 

aukast (Miethe o.fl., 2019; Lum, Koper o.fl., 2019).   

  

4.1. Stuðningur almennings við búkmyndavélanotkun lögreglu 

 

Almenningur hefur sýnt mikinn stuðning og trú á ávinning af notkun búkmyndavéla, en 

skoðanir almennings eru mismunandi eftir starfsháttum lögreglunnar. Fyrri rannsóknir hafa 

tekið fyrir spurningar sem fjalla sérstaklega um ávinning af notkun búkmyndavéla. Hér má 

nefna spurningar um hvort þessi tækni muni auka gagnsæi, draga úr valdbeitingu, bæta 

samskipti lögreglu og almennings, auka traust almennings til lögreglu, minnka 

kynþáttafordóma, auka lögmæti lögreglu og auka samstarf almennings við lögreglu (Miethe 

o.fl., 2019). Einnig hafa spurningar um  neikvæðar hliðar á notkun búkmyndavéla verið teknar 

fyrir, en þær spurningar fela til að mynda í sér að kanna skoðanir almennings á áhrifum 

búkmyndavéla á friðhelgi einkalífs og hvort þær skaði samskipti lögreglu og almennings. Hvort 

almenningur telji lögregluna vera sanngjarna og faglega í störfum sínum og hvort það tengist 

beint viðhorfum almennings til búkmyndavéla (Miethe o.fl., 2019). Í rannsókn Sousa, Miethe 

og Sakiyama (2018) í Bandaríkjunum taldi til dæmis 91% svarenda að búkmyndavélar gætu 

aukið gagnsæi lögreglunnar og 80% svarenda sagði að búkmyndavélar gætu dregið úr 

valdbeitingu lögreglu. Hinsvegar var minni stuðningur (66%) við að búkmyndavélar myndu 

bæta samskipti lögreglu og almennings, auka traust almennings til lögreglu (61%) og aðeins 

rúmlega þriðjungur (36%) taldi að búkmyndavélar myndu minnka kynþáttafordóma. Á sama 

tíma í Bandaríkjunum fundu Crow, Snyder, Crichlow og Smykla (2017) mikinn stuðning 

svarenda (88%) við að búkmyndavélar lögreglu myndu aðstoða við söfnun sönnunargagna. 

Einnig sýndu niðurstöður þeirra að hátt hlutfall svarenda (87%) taldi að búkmyndavélar myndu 
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bæta hegðun lögreglunnar en 79% svarenda taldi að búkmyndavélar myndu bæta hegðun 

almennings. Hátt hlutfall svarenda (78%) taldi að búkmyndavélar myndu bæta viðhorf og 

skoðanir almennings á lögmæti lögreglu. Einnig sýndi rannsókn sem gerð var árið 2018 í 

Milwaukee, Bandaríkjunum, að 84% svarenda taldi að búkmyndavélar myndu bæta samskipti 

lögreglunnar og almennings (Miethe o.fl., 2019). Einnig sýndu rannsóknir (Crow o.fl., 2017; 

Sousa o.fl., 2018) að færri en einn af hverjum fjórum svarenda taldi að notkun búkmyndavéla 

myndi fela í sér innrás á friðhelgi einkalífs lögreglumanna, brotaþola og vitna. Rannsóknir sem 

hafa skoðað viðhorf almennings til friðhelgi einkalífsins sýna misvísandi niðurstöður. Það virðist 

sem fólk hafi ekki miklar áhyggjur af friðhelgi einkalífs meðan það á í beinum samskiptum við 

lögregluna, en meiri áhyggjur þegar spurt er um það seinna meir í könnunum. Rannsóknir hafa 

sýnt að fólk sem vissi að það væri í upptöku fann fyrir meira öryggi og meiri trausti í garð 

lögreglunnar (Lum, Koper o.fl., 2019). 

Þrátt fyrir einhverjar áhyggjur af notkun lögreglunnar á búkmyndavélum er stuðningur 

almennings við búnaðinn afar mikill. Sem dæmi styðja yfir 80% fullorðinna svarenda úr fyrri 

rannsóknum í Bandaríkjunum notkun búkmyndavéla lögreglu (Miethe o.fl., 2019). Þessar 

niðurstöður hafa verið staðfestar þar sem Lum, Koper o.fl. (2019) benda á að flestar fyrri 

rannsóknir og almenn fjölmiðlaumfjöllun gefi til kynna mikinn stuðning almennings við að 

lögregluembætti noti búkmyndavélar. Það hefur einnig sýnt sig að almenningur hefur miklar 

væntingar, sem á að gera lögregluna ábyrgari fyrir gjörðum sínum og auka traust almennings 

til lögreglunnar. En rannsóknir hafa einnig leitt í ljós að ungt fólk og fólk sem hefur almennt 

meiri áhyggjur af glæpum telur ávinning af notkun búkmyndavéla vera minni (Crow ofl., 2017). 

Í rannsókn Sousa o.fl. (2015) komu fram miklar áhyggjur af dreifingu myndefnis úr 

búkmyndavélum og hverjir hefðu aðgang að upptökunum. Yfir 2/3 þátttakenda í 

Bandaríkjunum töldu að fjölmiðlar og almenningur ætti ekki að hafa aðgang að myndefninu og 

hafa fleiri rannsóknir staðfest þær niðurstöður. 

Í rannsókn Sousa, Miethe og Sakiyama (2015; 2018) hafði um 40% þátttakenda áhyggjur 

af því að vitni gætu verið síður viljug til að gefa skýrslu til lögreglunnar, vitandi að það sé verið 

að taka þau upp. Líkt og lögreglumenn sem nota búkmyndavélar verða almennir borgarar varir 

um sig ef verið er að taka þá upp. Þetta getur haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif. Margir 

þátttakendur í rannsóknum hafa þó ekki vitneskju um hvort búkmyndavél hafi verið í notkun í 

samskiptum þeirra við lögreglu (Lum, Koper o.fl. 2019). 
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Niðurstöður rannsókna hafa leitt í ljós að fangar eru jákvæðir í garð búkmyndavéla. 

Fangar telja að búkmyndavélar auki ábyrgð lögreglunnar, leiði til minni árásargirni hjá lögreglu 

og afbrotamönnum og, síðast en ekki síst, dragi úr glæpum. Fangar trúa því að bæði lögregla 

og þeir sjálfir muni hljóta sanngjarnari meðferð á grundvelli myndbandsgagna (Lee, Taylor og 

Willis, 2018). 

Almenningur hefur mismunandi skoðanir á því hvaða  „öryggisverðir samfélagsins“ eiga 

að bera búkmyndavélar, en þar er átt við lögreglumenn, fangaverði, skólayfirvöld, sjúkraliða, 

öryggisverði, slökkviliðsmenn og fleiri. Samkvæmt könnun Sousa, Miethe og Sakiyama (2015) 

töldu 90% þátttakenda að almennt ættu starfsmenn í löggæslu að bera búkmyndavélar. Þar af 

töldu þátttakendur í 85% tilvika að fangaverðir ættu að bera þær, öryggisverðir á flugvöllum í 

81% tilvika og slökkviliðsmenn og sjúkraliðar í rétt undir 60% tilvika.  

Í nýlegri grein (Meithe o.fl., 2019) er fjallað um hvaða þættir geti haft áhrif á 

mismunandi niðurstöður rannsókna á búkmyndavélanotkun. Helstu áhrifaþættir eru kyn, 

fjárhagsleg afkoma, landfræðileg staðsetning, trú á stofnanir samfélagsins, áhyggjur af glæpum 

og hvort fólk búi í samfélagi þar sem glæpatíðni er há eða lág. Einnig hefur sést marktækur 

munur á niðurstöðum rannsókna eftir kynþætti, fyrrum samskiptum einstaklinga við lögreglu 

og skoðun fólks á skilvirkni og lögmæti lögreglu. Einn helsti áhrifaþáttur á stuðning við notkun 

búkmyndavéla er traust einstaklinga til félagslegra stofnanna. Stafar það af persónulegum 

viðhorfum og fyrri reynslu af stofnunum samfélagsins. 

  

4.2. Minnihlutahópar 

 

Saga átaka milli lögreglunnar og minnihlutahópa í Bandaríkjunum er löng og erfið (Graham o.fl., 

2019). Murphy (2019) fullyrðir sem dæmi að það hafi aldrei verið friður milli fólks frá afrískum 

uppruna og lögreglunnar í Bandaríkjunum. Rannsóknir sýna að kynþátta- og 

þjóðernisminnihlutahópar beri almennt minna traust til lögreglu en hvítt fólk, en að fólk af 

afrískum uppruna beri sérstaklega lítið traust til lögreglu (Louis o.fl., 2019). Rannsóknargögn 

sýna jafnframt að lögreglumenn eru líklegri til að nota valdbeitingu gegn fólki sem er af 

afrískum- og suður-amerískum uppruna (Crow og Smykla, 2019). Samkvæmt Crow og Smykla 

(2019) er fólk af afrískum-amerískum uppruna meira en þrisvar sinnum líklegra til að verða 

drepið af vakthafandi lögreglumönnum en hvítir einstaklingar. Til eru fjölmörg dæmi um 
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misferli lögreglu þegar kemur að minnihlutahópum, s.s. fólks af afrískum eða suður-amerískum 

uppruna, og í kjölfar slíkra mála hafa vaknað spurningar meðal almennings um lögmæti 

lögreglunnar. 

Einn upphaflegur tilgangur búkmyndavéla var að koma í veg fyrir misferli lögreglu. Vonir 

stóðu til að notkun búkmyndavéla myndi bæta samskipti og byggja upp traust hjá 

minnihlutahópum í garð lögreglunnar. Í takt við þetta sýna flestar rannsóknir sýnt mikinn 

stuðning meðal minnihlutahópa við notkun búkmyndavéla lögreglu (Graham o.fl., 2019). 

Undanfarin ár hafa verið lögð til ýmis úrræði í Bandaríkjunum til að bæta samskipti lögreglu og 

minnihlutahópa og bæta viðhorf minnihlutahópa til lögmætis lögreglu. Eitt úrræði hefur verið 

að ráða inn fleiri lögreglumenn af afrískum uppruna, þjálfa lögreglumenn um fjölbreytileika og 

bæta löggæslu í samfélögum minnihlutahópa. Rannsóknir hafa, enn sem komið er, veitt 

takmarkaðar vísbendingar um árangur slíkra úrræða, en lögreglan virðist umhugað að taka á 

þessum vandamálum. Búkmyndavélar eru dæmi um nýlegt úrræði til þess að bæta samskipti 

lögreglu og almennra borgara (Graham o.fl., 2019). 

Graham o.fl. (2019) könnuðu á landsvísu í Bandaríkjunum að hve miklu leyti fólk af 

afrískum uppruna styðji búkmyndavélar lögreglu með tilliti til að auka ábyrgð og gagnsæi 

lögreglu. Af tilviljun voru 45 af 1000 svarendum lögreglumenn, sem veitti rannsakendum 

einstakt tækifæri til þess að meta hvort lögreglumenn og almenningur af afrískum uppruna 

deildu svipuðum eða ólíkum viðhorfum til búkmyndavéla. Niðurstöður leiddu í ljós að átta af 

hverjum tíu þátttakendum af afrískum uppruna studdu notkun búkmyndavéla lögreglu. 

Lögreglumennirnir sem voru með í könnuninni sýndu einnig stuðning við búkmyndavélar, 

stuðningur þeirra var þó minni en hjá almenningi.  

Einnig sýndi rannsókn Murphy (2019) að yfir 85% þátttakenda af afrískum uppruna 

styðja búkmyndavélar lögreglu. Í rannsókn Crow o.fl. (2017) kom hinsvegar í ljós að fólk af 

afrískum uppruna taldi hugsanlegan ávinning af búkmyndavélum vera minni en hvítir 

þátttakendur. Í rannsókn Sousa, Miethe og Sakiama (2018) kom einnig fram að fólk af afrískum 

uppruna sýndi mestan stuðning við notkun búkmyndavéla. Aftur á móti var stuðningur þeirra 

minni en annarra kynþátta þegar kom að trú á mögulegum kostum búkmyndavéla. 
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5.     Gögn og aðferðir 

 

Höfundar lögðu fyrir könnun á netinu í mars 2020 með það að markmiði að grafast fyrir um 

viðhorf almennings á Íslandi til búkmyndavélanotkunar lögreglu. Könnunin var í formi 

spurningalista sem samanstóð af 25 spurningum. Í þessari rannsókn völdu höfundar 

megindlega rannsóknaraðferð  (e. quantitative research method), þ.e. aðferð sem byggir á 

tölulegum gögnum sem hægt er að mæla og telja. Helsti kostur megindlegra aðferða er sá að 

með þeim er hægt að safna upplýsingum frá mörgum einstaklingum á stuttum tíma og hentar 

aðferðin þegar slá á máli á magn og hlutföll samanburðarhæfra þátta (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013). Auðvelt er að endurtaka megindlegar rannsóknir þar sem markmið slíkra rannsókna er 

oft að mæla og bera saman viðhorf, athafnir og einkenni með tölulegum hætti (Jón Gunnar 

Bernburg, 2005).  

Hér á eftir verður fjallað um þátttakendur í  könnuninni, gerð spurningalista, 

framkvæmd og úrvinnslu rannsóknarinnar og að lokum siðferðisleg álitamál. 
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5.1. Þátttakendur 

 

Höfundar vildu ná til fjölbreytts hóps svarenda og ákváðu þess vegna að dreifa könnuninni á 

samfélagsmiðlinum Facebook. Úrtak rannsóknarinnar er því allir einstaklingar sem samþykktu 

að taka þátt í könnuninni.  

 
Tafla 1. Skipting þátttakenda eftir bakgrunnbreytum 

  

 

Tafla 1 sýnir skiptingu þátttakenda eftir kyni, aldri, búsetu og menntun. Alls svöruðu 

2871 spurningakönnuninni; 1756 konur (61,3%) og 1108 karlar (38,7%). Aldursdreifing 

svarenda er nokkuð jöfn, flestir eru í aldurshópnum 45-55 ára (22,8%) og fæstir í aldurshópnum 

yngri en 25 ára (14,3%).  Hlutfall svarenda í aldurshópnum 25-34 ára er 22,4%, 56 ára og eldri 

eru 21,3% svarenda og 35-44 ára eru 19,3%. Flestir búa á höfuðborgasvæðinu, eða 68,6%, og 

31,4% utan höfuðborgasvæðis. Hlutfallslega flestir (43,8%) hafa lokið háskólamenntun, 40,3% 

framhaldsskólamenntun og 15,9% grunnskólamenntun. 

Til að geta metið hversu vel úrtakið í þessari rannsókn endurspeglar þýðið voru 

skoðaðar upplýsingar frá Hagstofu Íslands frá árinu 2019. Tafla 2 sýnir hvernig úrtakið skiptist 

Fjöldi

Kyn** Hlutfall %

Karl 1108 38,7

Kona 1756 61,3

Samtals 2864

Aldur** Hlutfall %

Yngri en 25 410 14,3

25-34 ára 643 22,4

35-44 ára 553 19,3

45-55 ára 654 22,8

56 og eldri 611 21,3

Samtals 2871

Búseta** Hlutfall %

Á höfuðborgarsvæðinu 1917 68,6

Utan höfuðborgarsvæðis 877 31,4

Samtals 2794

Menntun** Hlutfall %

Grunnskólamenntun 445 15,9

Framhaldskólamenntun 1127 40,3

Háskólamenntun 1224 43,8

Samtals 2796
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hlutfallslega eftir kyni, aldri, búsetu og menntun í samanburði við þýðið, þ.e. Íslendingar 18 ára 

og eldri. 

 
Tafla 2. Hlutfallslegur samanburður á úrtaki og þýði 

 Úrtak (%) Þýði (%) 

Kyn   

Karl 38,7 51,0 

Kona 61,3 49,0 

Aldur   

Yngri en 25 14,3 12,0 

25-34 ára 22,4 20,0 

35-44 ára 19,3 18,0 

45-55 ára 22,8 18,0 

56 og eldri 21,3 32,0 

Búseta   

Á höfuðborgarsvæðinu 68,6 63,9 

Utan höfuðborgarsvæðis 31,4 36,1 

Menntun   

Grunnskólamenntun 15,9 22,1 

Framhaldskólamenntun 40,3 34,0 

Háskólamenntun 43,8 43,7 

 

Úrtakið endurspeglar þýðið mjög vel hvað varðar búsetu.  Hlutfall þeirra sem hefur lokið 

háskólamenntun er svipaður í úrtakinu og í þýðinu, en í úrtakinu eru hlutfallslega fleiri sem hafa 

lokið framhaldsskólamenntun m.v. grunnskólamenntun.  Helsti munurinn varðandi 

aldursdreifingu er sá, að í úrtakinu eru hlutfallslega mun færri 56 ára og eldri en í þýðinu (21,3% 

á móti 32%) og samsvarandi lítillega fleiri á öllum hinum aldursbilunum.   

 Einn annmarki á þessari rannsókn er að kynjahlutfallið endurspeglar þýðið ekki 

nægilega vel, hlutfallið konur/karlar er 61,3%/38,7% í úrtakinu en 49%/51% í þýðinu.  Skýring 

á því kann að vera sú að konur séu almennt viljugri en karlar til að taka þátt í 

spurningakönnunum. Það hefur komið fram í fyrri rannsóknum (Margrét Valdimarsdóttir 2017; 

2018) að konur á Íslandi bera almennt meira traust til lögreglunnar en karlar. Það má því ætla 

að niðurstöður þessarar rannsóknar séu heldur jákvæðari gagnvart lögreglunni heldur en ef 
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úrtakið hefði betur endurspeglað þýðið. Greining á því hvort marktækur munur finnist á 

svörum karla og kvenna er kynnt í kafla 6.2. 

 

5.2. Spurningalisti 

 

Spurningakannanir eru vinsælar til gagnasöfnunar í megindlegum rannsóknum þar sem hægt 

er að ná til margra einstaklinga í einu (Eva Sif Jóhannsdóttir, 2016). Rafrænar 

spurningakannanir eru taldar ódýrasta og skilvirkasta tegund spurningakannana (Grétar Þór 

Eyþórsson, 2013). Í spurningalistanum í þessari rannsókn voru 25 spurningar (sjá viðauka), þar 

af fimm bakgrunnspurningar. Höfundar ákváðu að nota einungis niðurstöður úr 21 spurningu í 

úrvinnslunni fyrir þessa ritgerð, þar af fjórar bakgrunnsspurningar þar sem spurt var um kyn, 

aldur, búsetu og menntun. Bakgrunnsbreytur eru oft notaðar í spurningarlistum til að mæla 

hvort hlutfallslegur munur eða fylgni sé milli þátttakenda sem deila sameiginlegum bakgrunni 

(Helga Steinunn Einvarðsdóttir, 2012). 

Hluti spurninganna í netkönnuninni tók mið af spurningum úr fyrri rannsóknum á 

viðhorfum almennings til búkmyndavélanotkunar lögreglu í Bandaríkjunum (Sousa, Miethe og 

Sakiyama, 2018; Miethe o.fl., 2019). Aðrar spurningar sömdu höfundar með aðstoð 

leiðbeinanda. Spurningarlistinn var forprófaður af tíu  einstaklingum áður en könnunin var lögð 

fyrir almenning, auk þess sem leiðbeinandi kom með gagnlegar ábendingar. Listinn samanstóð 

af lokuðum spurningum með svarmöguleikum á Líkert kvarða, þ.e. fullyrðingum þar sem 

svarendur voru beðnir að tilgreina hversu sammála eða ósammála þeir væru.  Möguleg svör 

voru mjög sammála, frekar sammála, hvorki sammála né ósammála, frekar ósammála og mjög 

ósammála (Þorlákur Karlsson, 2003). 

 

5.3. Framkvæmd og úrvinnsla 

 

Stuðst var við hentugleikaúrtak (e. convenience sample) við val á þátttakendum sem þýðir að 

ekki allir í þýðinu hafa jafna möguleika á að lenda í úrtakinu. Helsti kostur hentugleikaúrtaks er 

að kostnaður er minni og höfundar náðu því að spyrja fleiri spurninga heldur en ef notuð hefði 

verið dýrari aðferð, einnig sparaði aðferðin tíma. Helsti galli hentugleikaúrtaks er að ekki hafa 

allir sem tilheyra þýðinu jafnan möguleika á að vera beðnir um að taka þátt. Gögnin eru því ekki 
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eins lýsandi og ef slembiúrtak (e. random sample) hefði verið notað og fyrir vikið er erfiðara að 

alhæfa að niðurstöður gildi almennt fyrir Íslendinga (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 

2003, bls. 62-63). Spurningalistinn var settur upp á heimasíðunni www.questionpro.com og því 

næst dreift á Facebook og var könnunin opin í tvær vikur. Þá komu fram áhrif svokallaðs 

snjóboltaúrtak (e. snowball sample) þar sem aðrir dreifðu könnuninni fyrir höfunda á Facebook 

til að hægt væri að fá sem mesta svörun (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Að 

jafnaði tók það svarendur um 5-8 mínútur að svara könnuninni. Eftir að könnuninni hafði verið 

lokað voru svörin færð yfir í „Statistical Package for the Social Sciences“ (SPSS) þar sem 

gagnaúrvinnsla fór fram. Niðurstöður netkönnunarinnar verða kynntar í næsta kafla. 

Þar sem spurningakönnuninni var einungis dreift á Facebook náði hún til tiltekins fjölda 

en ekki er hægt að fullyrða að hópurinn sé lýsandi fyrir allt þýðið. Einnig má ætla að 

viðfangsefnið höfði mögulega betur til ákveðinna hópa og því aðrir hópar svarað síður þar sem 

viðkomandi fannst viðfangsefnið ekki spennandi. Þessar takmarkanir gera það að verkum að 

erfitt er að alhæfa og yfirfæra niðurstöður á alla Íslendinga. 

 

5.4. Siðferðisleg álitamál 

 

Áður en þátttakendur tóku þátt í könnuninni var þeim kynntur tilgangur rannsóknarinnar og 

þeir beðnir um samþykki fyrir því að taka þátt. Jafnframt voru mögulegir svarendur upplýstir 

um að könnunin væri nafnlaus og að ekki væri hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda (sjá 

viðauka). Mikilvægt er að rannsakendur tryggi persónuvernd og að upplýsingar um einstaka 

þátttakendur komi ekki fram (Eva Sif Jóhannsdóttir, 2016).  Spurningar um aldur og kyn falla 

almennt ekki undir persónuupplýsingar í könnun sem þessari. Fjöldi þátttakenda og dreifing 

aldursbils gerir höfundum ekki kleift að rekja svör til einstakra þátttakenda (Persónuvernd, 

e.d.). 

 

 

 

 

 

http://www.questionpro.com/
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6. Niðurstöður 

 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Tilgangur rannsóknarinnar er, sem 

fyrr segir, að skoða viðhorf almennings til búkmyndavélanotkunar lögreglu á Íslandi.  

Þátttakendur eru spurðir margra spurninga sem tengjast rannsóknarefninu á mismunandi hátt 

í þeirri von um að takist að svara rannsóknarspurningunni sem allra best. Greint verður frá 

niðurstöðum 21 spurninga, þar af 4 bakgrunnsspurninga.  

Það var ekki markmið rannsóknarinnar að skoða mun á milli einstakra hópa heldur 

viðhorf almennings í heild sinni. En þar sem kynjadreifing svarenda reyndist ójöfn var ákveðið 

að skoða sérstaklega hvort marktækur munur væri milli karla og kvenna í svörum við þeim 10 

spurningunum sem höfundar nota helst til að svara  rannsóknarspurningunni og prófa þær 

tilgátur sem voru settar fram í upphafi rannsóknarinnar.  

 

6.1. Niðurstöður spurningakönnunar 

 

Hér verða settar fram niðurstöður fyrir hverja spurningu sem lögð var fyrir í 

spurningakönnuninni um viðhorf almennings til búkmyndavélanotkunar lögreglu (heildarlista 

yfir spurningarnar má sjá í viðauka). Vert er að taka fram að 77% svarenda höfðu ekki átt 

samskipti við lögreglu þar sem búkmyndavél var í notkun. Einungis 7,2% höfðu átt samskipti 

við lögreglu með búkmyndavél og 15,8% vita ekki hvort búkmyndavél hafi verið í gangi. 

Búkmyndavélar eru tiltölulega nýjar af nálinni á Íslandi og telja höfundar það vera ástæðuna 

fyrir því að ekki fleiri hafi upplifað samskipti við lögreglu með búkmyndavél í gangi.  Enn fremur 

telja höfundar  það algengt að stór hluti almennings hafi, árum og jafnvel áratugum saman, lítil 

sem engin samskipti við lögregluna. 
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Tafla 3. Ég ber traust til íslensku lögreglunnar og starfa hennar 

 

 

Samkvæmt Töflu 3 má ætla að lögreglan á Íslandi njóti mikils trausts meðal almennings. 

Mikill meirihluti svarenda (83%) segist mjög eða frekar sammála því að þeir beri traust til 

íslensku lögreglunnar og starfa hennar. Aðeins 9% svarenda eru frekar eða mjög ósammála. 

Þegar skoðað er viðhorf almennings til búkmyndavéla er mikilvægt að vita hversu mikið traust 

almenningur ber til lögreglunnar. Þessar tölur eru mjög jákvæðar fyrir íslensku lögregluna og 

gefa til kynna að hún sinni starfi sínu vel. 

 

Tafla 4. Notkun búkmyndavéla eykur traust almennings til lögreglunnar 

 

 

Í Töflu 4 kemur fram að yfirgnæfandi meirihluti svarenda (90,2%) er mjög eða frekar 

sammála því að notkun búkmyndavéla auki traust almennings til lögreglunnar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjöldi Hlutfall % Hlutfall 

Mjög sammála 1209 42%

Frekar sammála 1176 41%

Hvorki sammála né ósammála 242 8%

Frekar ósammála 153 5%

Mjög ósammála 102 4%

Samtals 2882 100%

Fjöldi Hlutfall % Hlutfall 

Mjög sammála 1752 61%

Frekar sammála 840 29,2%

Hvorki sammála né ósammála 207 7,2%

Frekar ósammála 42 1,5%

Mjög ósammála 33 1,1%

Samtals 2874 100%
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Tafla 5. Notkun búkmyndavéla stuðlar að bættri framkomu almennings í garð lögreglu 

 

 

Tafla 6. Notkun búkmyndavélar stuðlar að bættri framkomu lögreglunnar í garð almennings 

 

 

Töflur 5 og 6 sýna annarsvegar hvort svarendur telji að notkun búkmyndavéla stuðli að 

bættri framkomu almennings í garð lögreglu og hinsvegar hvort notkun búkmyndavéla stuðli 

að bættri framkomu lögreglunnar í garð almennings. Rúmlega sjötíu prósent svarenda (71,6%) 

telja notkun búkmyndavéla stuðli að bættri framkomu almennings í garð lögreglu og 85,3% 

telja að notkun búkmyndavéla myndi bæta framkomu lögreglunnar í garð almennings.  

 

Tafla 7. Lögreglan axlar frekar ábyrgð á störfum sínum beri hún búkmyndavélar 

 

 

 

 

 

 

Fjöldi Hlutfall % Hlutfall 

Mjög sammála 983 34,2%

Frekar sammála 1076 37,4%

Hvorki sammála né ósammála 657 22,8%

Frekar ósammála 126 4,4%

Mjög ósammála 34 1,2%

Samtals 2876 100%

Fjöldi Hlutfall % Hlutfall 

Mjög sammála 1409 49%

Frekar sammála 1045 36,3%

Hvorki sammála né ósammála 324 11,3%

Frekar ósammála 61 2,1%

Mjög ósammála 38 1,3%

Samtals 2877 100%

Fjöldi Hlutfall % Hlutfall 

Mjög sammála 1404 48,8%

Frekar sammála 993 34,5%

Hvorki sammála né ósammála 345 12%

Frekar ósammála 83 2,9%

Mjög ósammála 54 1,9%

Samtals 2879 100%
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Tafla 8. Íslenska lögreglan á að nota búkmyndavélar í auknum mæli  

 

 

Töflur 7 og 8 sýna mat svarenda á því hvort lögreglan axli frekar ábyrgð á störfum sínum 

ef lögreglumenn bera búkmyndavélar og hvort íslenska lögreglan ætti að nota þær í auknum 

mæli. Rúm áttatíu prósent svarenda (83,3%) telur að lögreglan muni frekar axla ábyrgð á 

störfum sínum beri hún búkmyndavélar og 92,5% svarenda telur að lögreglan eigi að nota 

búkmyndavélar í auknum mæli. Niðurstöður benda til þess að notkun búkmyndavéla sé til góðs 

fyrir lögregluna, því þetta sýnir aftur miklar væntingar sem svarendur hafa til jákvæðra áhrifa 

búkmyndavéla. Einnig gefa svörin til kynna að búkmyndavélar geti aukið traust til lögreglunnar 

þar sem talið er að hún axli frekar ábyrgð á störfum sínum. 

  

Tafla 9.  Notkun búkmyndavéla dregur úr líkunum á óhóflegri valdbeitingu lögreglu 

 

 

Tafla 9 sýnir að mikill meirihluti svarenda (85,1%) er mjög eða frekar sammála því að 

notkun búkmyndavéla dragi úr líkum á óhóflegri valdbeitingu lögreglunnar. Höfundar settu 

fram þá tilgátu að svarendur teldu almennt að notkun búkmyndavéla myndi draga úr líkum á 

óhóflegri valdbeitingu lögreglu. Niðurstöður sýna að tilgáta höfunda stenst þar sem mjög hátt 

hlutfall svarenda er sammála þessar staðhæfingu. 

 

 

 

 

Fjöldi Hlutfall % Hlutfall 

Mjög sammála 2057 71,5%

Frekar sammála 603 21%

Hvorki sammála né ósammála 173 6%

Frekar ósammála 19 0,7%

Mjög ósammála 25 0,9%

Samtals 2877 100%

Fjöldi Hlutfall % Hlutfall 

Mjög sammála 1351 46,9%

Frekar sammála 1099 38,2%

Hvorki sammála né ósammála 299 10,4%

Frekar ósammála 75 2,6%

Mjög ósammála 54 1,9%

Samtals 2878 100%
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Tafla 10. Notkun búkmyndavéla hjálpar til við rannsókn sakamála 

 

 

Tafla 10 sýnir að yfirgnæfandi meirihluti svarenda (94,4%) er mjög eða frekar sammála 

því að notkun búkmyndavéla hjálpi til við rannsókn sakamála. Aftur bendir þetta til jákvæðra 

væntinga svarenda í garð þess að lögreglan noti búkmyndavélar. Svörin við þessari spurningu 

benda einnig til þess að lögreglan njóti mjög mikils trausts, þ.e. svarendur treysta lögreglunni 

augljóslega til að nýta niðurstöður búkmyndavéla til góðra verka.  

  

Tafla 11. Notkun búkmyndavéla eykur lögmæti lögreglunnar í augum almennings 

 

 

Þegar skoðað er hvort svarendur telji notkun búkmyndavéla muni auka lögmæti 

lögreglunnar (Tafla 11) eru 72% mjög eða frekar sammála þeirri staðhæfingu, á meðan 23,1% 

eru hvorki sammála né ósammála. Eins og fjallað var um að ofan hefur íslenska lögreglan mælst 

með mikið traust almennings (Lögreglan, 2018) og telja höfundar niðurstöður þessarar 

könnunar benda til þess að búkmyndavélar auki lögmæti lögreglunnar. Ástæðan fyrir því að 

frekar margir (23,1%) svara ekki á afgerandi hátt, þ.e. svara „hvorki sammála né ósammála“, 

gæti mögulega verið sú að „lögmæti“ sé framandi orð, þ.e. að fólk skilji orðið ekki almennilega 

í þessu samhengi þrátt fyrir að það hafi verið útskýrt í upphafi könnunarinnar.  

 

 

 

 

Fjöldi Hlutfall % Hlutfall 

Mjög sammála 2100 73%

Frekar sammála 616 21,4%

Hvorki sammála né ósammála 121 4,2%

Frekar ósammála 26 0,9%

Mjög ósammála 13 0,5%

Samtals 2876 100%

Fjöldi Hlutfall % Hlutfall 

Mjög sammála 970 33,9%

Frekar sammála 1091 38,1%

Hvorki sammála né ósammála 661 23,1%

Frekar ósammála 100 3,5%

Mjög ósammála 39 1,4%

Samtals 2861 100%
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Tafla 12.  Búkmyndavélanotkun lögreglu brýtur gegn friðhelgi einkalífs 

 

 

Þegar skoðað er hvort svarendur telji búkmyndavélanotkun lögreglu brjóti gegn 

friðhelgi einkalífs (Tafla 12) eru 66,9% mjög eða frekar ósammála þeirri staðhæfingu. Um 

fimmtungur svarenda (20,6%) er hvorki sammála né ósammála. Hér þarf að hafa í huga að 

mögulega telja svarendur að búkmyndavélanotkun vera brot á friðhelgi einkalífs við sumar 

aðstæður en ekki aðrar. Telja höfundar það vera helstu ástæðu þess að margir gefa ekki 

afgerandi svar, þ.e. eru hvorki sammála né ósammála. Hlutfallslega fáir svarendur (12,5%) eru 

frekar eða mjög sammála því að búkmyndavélar brjóti gegn friðhelgi einkalífs. 

 

Tafla 13. Búkmyndavélar auka gagnsæi lögreglu 

 

 

Tafla 14. Það þarf að hafa meira utanaðkomandi eftirlit með íslensku lögreglunni 

 

 

Töflur 13 og 14 sýna svör við spurningum um gagnsæi lögreglu og þörf á 

utanaðkomandi eftirliti. Í þessari rannsókn vísar orðið gagnsæi til vilja lögreglunnar til þess að 

opna sig fyrir utanaðkomandi eftirliti, líkt og gert er með notkun búkmyndavéla. Samkvæmt 

Fjöldi Hlutfall % Hlutfall 

Mjög sammála 119 4,2%

Frekar sammála 238 8,3%

Hvorki sammála né ósammála 589 20,6%

Frekar ósammála 827 29%

Mjög ósammála 1083 37,9%

Samtals 2856 100%

Fjöldi Hlutfall % Hlutfall 

Mjög sammála 1316 46%

Frekar sammála 1145 40%

Hvorki sammála né ósammála 328 11,5%

Frekar ósammála 41 1,4%

Mjög ósammála 31 1,1%

Samtals 2861 100%

Fjöldi Hlutfall % Hlutfall 

Mjög sammála 742 26%

Frekar sammála 860 30,1%

Hvorki sammála né ósammála 893 31,2%

Frekar ósammála 271 9,5%

Mjög ósammála 92 3,2%

Samtals 2858 100%



 

36 
 

Töflu 13 er 86% svarenda mjög sammála eða frekar sammála því að búkmyndavélar muni auka 

gagnsæi lögreglunnar. Af því leiðir að almenningur telur lögregluna fúsa til að samþykkja meira 

eftirlit með störfum sínum. Samkvæmt Töflu 14 er rúmlega helmingur (56,1%) mjög sammála 

eða sammála því að þörf sé á meira eftirliti.  

 

Tafla 15. Þegar lögregla kemur inná heimili fólks á alltaf að vera slökkt á búkmyndavélum 

 

 

Tafla 16. Lögreglumenn eiga sjálfir að ráða hvenær þeir kveikja og slökkva á búkmyndavélum 

 

 

Tafla 17. Myndefni úr búkmyndavélum ætti aldrei að vera aðgengilegt almenningi og fjölmiðlum 

 

 

Töflur 15 og 16 fjalla um hvar megi hafa kveikt á búkmyndavélum og hvort 

lögreglumenn eigi að hafa sjálfræði um hvenær þeir hafi kveikt eða slökkt. Tafla 17 sýnir að 

61% svarenda telur að ekki eigi alltaf að vera slökkt á búkmyndavélum þegar komið er inn á 

heimili fólks, en 24,5% er hvorki sammála né ósammála þeirri fullyrðingu. Einungis 14,5% 

svarenda telur að alltaf ætti að vera slökkt á búkmyndavélum þegar komið er inn á heimili fólks. 

Hægt er að rýna í þessar niðurstöður í samhengi við töflu 12 sem skoðar friðhelgi einkalífs, en 

Fjöldi Hlutfall % Hlutfall 

Mjög sammála 179 6,3%

Frekar sammála 233 8,2%

Hvorki sammála né ósammála 699 24,5%

Frekar ósammála 813 28,5%

Mjög ósammála 926 32,5%

Samtals 2850 100%

Fjöldi Hlutfall % Hlutfall 

Mjög sammála 76 2,6%

Frekar sammála 132 4,6%

Hvorki sammála né ósammála 211 7,4%

Frekar ósammála 602 21,0%

Mjög ósammála 1849 64,4%

Samtals 2870 100%

Fjöldi Hlutfall % Hlutfall 

Mjög sammála 1723 60,2%

Frekar sammála 432 15,1%

Hvorki sammála né ósammála 329 11,5%

Frekar ósammála 214 7,5%

Mjög ósammála 164 5,7%

Samtals 2862 100%



 

37 
 

66,9% eru mjög eða frekar ósammála því að notkun búkmyndavéla brjóti gegn friðhelgi 

einkalífs. Fjöldi svarenda sem er samþykkur því að hafa kveikt á búkmyndavélum inni á 

heimilum fólks er áþekkur fjölda þeirra sem telur að notkun búkmyndavéla brjóti ekki gegn 

friðhelgi einkalífs. Hægt er að túlka það þannig að svarendur spurningarinnar í töflu 15 telji 

búkmyndavélar ekki brjóta á friðhelgi einkalífs. Tafla 16 sýnir að mikill meirihluti, eða 85,4% 

svarenda, telur að lögreglumenn ættu ekki sjálfir að ráða því hvenær þeir kveikja eða slökkva á 

búkmyndavélum. Einungis 7,4% eru hvorki sammála né ósammála og 7,2% telja að 

lögreglumenn ættu að stjórna því sjálfir.  Þetta má túlka þannig að fólk vilji hafa samræmdar 

reglur og skýra verkferla um hvernig lögreglan noti búkmyndavélar við störf sín. Með öðrum 

orðum: Búkmyndavélanotkun á að stjórnast af verklagsreglum fremur en geðþóttaákvörðun 

einstakra lögreglumanna. 

Tafla 17 sýnir afstöðu til aðgengis að myndefni úr búkmyndavélum, en 75,3% svarenda 

eru mjög eða frekar sammála því að almenningur og fjölmiðlar ættu ekki að hafa aðgang að 

myndefninu. 

 

Tafla 18. Búkmyndavélar draga úr líkunum á því að lögreglumenn beiti einstaklinga úr minnihlutahópum 
mismunun  

 

 

Tafla 18 sýnir að 78% svarenda telur að búkmyndavélar dragi úr líkunum á því að 

lögreglan beiti minnihlutahópa mismunun. Þetta sýnir ákveðið traust og miklar væntingar til 

búkmyndavéla og hvaða áhrif þær geti haft til að breyta hegðun lögreglunnar. Svarendur telja 

að minnihlutahópar muni upplifa minni mismunun og að búkmyndavélar muni því hafa 

jákvæðar breytingar í för með sér. 

 

 

 

Fjöldi Hlutfall % Hlutfall 

Mjög sammála 1312 45,7%

Frekar sammála 927 32,3%

Hvorki sammála né ósammála 451 15,7%

Frekar ósammála 95 3,3%

Mjög ósammála 88 3,1%

Samtals 2873 100%



 

38 
 

6.2. Greining á svörum með tilliti til kynjamunar 

 

Til að athuga hvort munur væri á viðhorfum karla og kvenna var gert t-próf óháðra úrtaka á 10 

völdum spurningum. Höfundar völdu að greina þær 10 spurningar sem höfundar byggðu svör 

sín við rannsóknarspurningunni og tilgátum á og fjallað verður frekar um í næsta kafla. Tafla 19 

sýnir niðurstöður t-prófa og auk þess meðaltal (M), staðalfrávik (SF) og fjölda svarenda (N) fyrir 

hverja spurningu og fyrir hvort kyn um sig. 
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Tafla 19. Greining á svörum eftir kyni 

Spurning Kyn M SF N T-próf 

Notkun búkmyndavéla eykur traust 

almennings til lögreglunnar 

Karl 

 

Kona 

4,43 

 

4,50 

0,866 

 

0,720 

1103 

 

1751 

 

t(2028) = -2,18; p < 0,05 * 

      

Notkun búkmyndavéla stuðlar að bættri 

framkomu almennings í garð lögreglu 

 

Karl 

 

Kona 

3,94 

 

4,03 

0,980 

 

0,876 

1105 

 

1751 

 

t(2152) = -2,47; p < 0,05 * 

Notkun búkmyndavéla stuðlar að bættri 

framkomu lögreglu í garð almennings 

 

Karl 

 

Kona 

4,29 

 

4,30 

0,912 

 

0,794 

1108 

 

1750 

 

t(2115) = -0,33; p > 0,05 

Notkun búkmyndavéla dregur úr líkum á 

óhóflegri valdbeitingu lögreglu 

 

Karl 

 

Kona 

4,19 

 

4,30 

0,955 

 

0,822 

1108 

 

1750 

 

t(2096) = -2,92; p < 0,05 * 

Ég ber traust til íslensku lögreglunnar og 

starfs hennar 

 

Karl 

 

Kona 

3,96 

 

4,23 

1,133 

 

0,897 

1107 

 

1755 

 

t(1961) = -6,70; p < 0,05 * 

Íslenska lögreglan á að nota 

búkmyndavélar í auknum mæli 

 

Karl 

 

Kona 

4,62 

 

4,62 

0,773 

 

0,650 

1105 

 

1753 

 

t(2050) = 0,06; p > 0,05 

      

Notkun búkmyndavéla eykur lögmæti 

lögreglunnar í augum almennings 

 

Karl 

 

Kona 

3,93 

 

4,04 

0,947 

 

0,881 

1102 

 

1740 

 

t(2217) = -3,11; p < 0,05 * 

Búkmyndavélar auka gagnsæi lögreglu 

 

 

Karl 

 

Kona 

4,21 

 

4,33 

0,877 

 

0,737 

1102 

 

1740 

 

t(2047) = -4,02; p < 0,05 * 

Það þarf að hafa meira utanaðkomandi 

eftirlit með íslensku lögreglunni 

 

Karl 

 

Kona 

3,81 

 

3,56 

1,121 

 

1,009 

1103 

 

1740 

 

t(2163) = -6,11; p < 0,05 * 

Myndefni úr búkmyndavélum ætti aldrei 

að vera aðgengilegt almenningi og 

fjölmiðlum 

Karl 

 

Kona 

3,82 

 

4,37 

1,408 

 

1,043 

1104 

 

1744 

 

t(1860) = -11,2; p < 0,05 * 

* Marktækur munur milli kynja      
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Eins og sést á töflu 19 var munur milli kynja í tíu spurningum greindur og svörin við átta 

þeirra sýndu tölfræðilega marktækan mun milli kynja. Konur eru töluvert líklegri til að vera 

sammála sjö þessara fullyrðinga heldur en karlar. Þegar skoðaður er munur á milli kynja á 

svörum við því hvort íslenska lögreglan þurfti meiri utanaðkomandi eftirlit var niðurstaðan sú 

að karlar (meðaltal 3,81) voru frekar sammála þeirri fullyrðingu heldur en konur (meðaltal 

3,56), t(2163) = 6,11; p < 0,05. Enginn marktækur munur fannst milli kvenna og karla á svörum 

við spurningunni hvort notkun búkmyndavéla stuðli að bættri framkomu lögreglu í garð 

almennings, t(2115) = -0,33; p > 0,05. Ekki var heldur marktækur munur á svörum kynja við 

spurningunni hvort íslenska lögreglan ætti að nota búkmyndavélar í auknum mæli, t(2050) = 

0,06; p > 0,05. 

 

7. Umræða og lokaorð 

 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman, ræddar og bornar saman 

við niðurstöður erlendra rannsókna. Rannsóknarspurningunni og tilgátum verður svarað. Í lokin 

varpa höfundar fram tillögum að frekari rannsóknum um búkmyndavélanotkun lögreglunnar. 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvert viðhorf almennings til 

búkmyndavélanotkunar lögreglu á Íslandi væri með tilliti til starfshátta lögreglunnar og 

samskipta hennar við almenning. Í þeim tilgangi var lögð fyrir netkönnun í formi spurningalista. 

Niðurstöður sýndu að mjög lítill hluti svarenda hefur persónulega reynslu af notkun 

lögreglunnar á búkmyndavélum (7,2%). Einnig kom fram að mikill meirihluti svarenda (83%) 

ber traust til lögreglu. Yfirgnæfandi meirihluti svarenda trúir jafnframt á gagnsemi 

búkmyndavéla við störf lögreglu, þ.e. samsinnir því að notkun búkmyndavéla auki traust 

almennings til lögreglu (90,2%) og að íslenska lögreglan ætti að nota búkmyndavélar í auknum 

mæli (92,5%). 

Með átta spurningum (töflur 5 - 7, 9 - 11, 13 og 18) var leitað svara við því hvort notkun 

búkmyndavéla myndi bæta tiltekna þætti í starfi lögreglu og afstöðu almennings til lögreglu.  

Svörin gefa til kynna að svarendur hafi væntingar um margvíslegan ávinning af notkun 

búkmyndavéla lögreglu. Hátt hlutfall, eða 71,6%, telur að búkmyndavélar muni bæta 
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framkomu almenning við lögreglu og 85,3% telja búkmyndavélar bæti framkomu lögreglu við 

almenning. Einnig telja 83,3% að lögreglan axli frekar ábyrgð á störfum sínum noti hún 

búkmyndavélar og 85,1% telur þær draga úr líkum á óhóflegri valdbeitingu lögreglu. Svarendur 

telja að búkmyndavélar muni hjálpa við rannsókn sakamála (94,4%) og auki lögmæti lögreglu í 

augum almennings (70%). Einnig telja svarendur að búkmyndavélar auki gagnsæi lögreglu 

(86%) og dragi úr líkum á mismunun gagnvart minnihlutahópum (78%).    

Fjórar spurningar (Töflur 11 og 15-17 ) koma, beint eða óbeint, inn á mörkin á milli 

friðhelgi einkalífs og viðleitninnar að vilja nýta til fulls þann búnað sem lögreglan hefur yfir að 

ráða til þess að upplýsa mál, sbr. búkmyndavélar. Hátt hlutfall svarenda (66,9%) telur að notkun 

búkmyndavéla brjóti ekki á friðhelgi einkalífs og 61% eru samþykkir því að búkmyndavélar séu 

notaðar inni á heimilum fólks. Mjög fáir eru fylgjandi því að lögregla ráði því sjálf hvar og 

hvenær sé kveikt á búkmyndavélum (7,2%). Sömuleiðis eru fáir svarendur fylgjandi því að efni 

úr búkmyndavélum sé gert aðgengilegt fjölmiðlum og almenningi (13,2%). Á sama tíma og 

margir svarendur kalla eftir aukinni notkun búkmyndavéla til að upplýsa mál og eru tilbúnir til 

að samþykkja notkun þeirra við aðstæður sem snerta mörk einkalífs og heimilis kemur fram 

almenn og skýlaus krafa um skýrar verklagsreglur og persónuvernd. 

Spurningin sem hæst hlutfall svarenda treysti sér ekki til þess að taka afgerandi afstöðu 

til var hvort þörf sé á meira utanaðkomandi eftirlit með lögreglunni. Um þrjátíu prósent (31,2%) 

svöruðu „hvorki sammála né ósammála“, en 56,1% voru mjög eða frekar sammála og 12,7% 

sögðust frekar eða mjög ósammála. Hátt hlutfall þeirra sem taka ekki afgerandi afstöðu gæti 

bent til þess að það sé mismunandi, eftir aðstæðum og viðfangsefnum lögreglu, hvort 

svarendur telji þörf á meira eftirliti eða ekki. Höfundar telja líka að þetta gæti bent til þess að 

svarendur hafi, vegna þess mikla trausts sem þeir bera til lögreglunnar, einfaldlega ekki hugleitt 

málið. 

Höfundar skoðuðu viðhorf karla og kvenna sérstaklega fyrir 10 valdar spurningar og gert 

var t-próf óháðra úrtaka. Spurningarnar sem urðu fyrir valinu voru þær sem tengjast beint 

rannsóknarspurningunni og tilgátum höfunda. Niðurstöðurnar sýndu marktækan mun milli 

kynja í átta spurningum af tíu. Konur voru almennt líklegri til að vera sammála fullyrðingunum 

en karlar og því almennt jákvæðari í garð lögreglu og hafa meiri væntingar til gagnsemi 

búkmyndavéla. Hinsvegar voru karlar frekar sammála því en konur að íslenska lögreglan þyrfti 

meiri utanaðkomandi eftirlit. Fyrri rannsóknir hafa sýnt að konur á Íslandi eru almennt 

jákvæðari í garð lögreglu en karlar (Margrét Valdimarsdóttir, 2017). 
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        Þar sem rannsóknarspurning þessa verkefnis er mjög almenn ákváðu höfundar að leggja 

fram margar spurningar sem nálgast viðfangsefnið á mismunandi hátt og nota niðurstöðurnar 

til þess að svara rannsóknarspurningunni. Rannsóknarspurningin sem liggur til grundvallar er: 

Hvert er viðhorf almennings til búkmyndavélanotkunar lögreglu á Íslandi með tilliti til 

starfshátta lögreglunnar og samskipta hennar við almenning?  

Niðurstöðurnar hér að ofan benda allar til jákvæðs viðhorfs almennings til 

búkmyndavélanotkunar lögreglu á Íslandi og svara rannsóknarspurningunni á mjög afgerandi 

hátt. Þegar heildarniðurstöður eru skoðaðar í samhengi við tilgáturnar sem settar voru fram í 

byrjun verkefnisins sést að allar tilgátur höfunda voru staðfestar. Tilgátan um að svarendum 

þyki tilkoma búkmyndavéla hjá lögreglu vera almennt mjög jákvæð er greinilega studd þar sem 

meirihluti svarenda telur ávinning af notkun búkmyndavéla vera mikinn. Eins og rætt er um hér 

að ofan eru nokkrar spurningar notaðar til að svara þessari tilgátu, svörin við þeim er í heild er 

hægt að túlka á þann veg að svarendum finnist tilkoma búkmyndavéla almennt mjög jákvæð. 

Þegar skoðað er hvort svarendur telji almennt að búkmyndavélar auki traust almennings til 

lögreglu er sú tilgáta studd þar sem yfir 90% svarenda telja svo vera. Einnig er tilgátan um hvort 

svarendur telji að búkmyndavélar dragi úr óhóflegri valdbeitingu studd þar sem 85,1% telja svo 

vera. Í lokin er tilgátan um hvort svarendur telji að búkmyndavélar stuðli að bættri framkomu 

lögreglumanna og almennings í garð hvors annars einnig studd. Mikill meirihluti svarenda telur 

að búkmyndavélar muni bæta framkomu bæði hjá lögreglunni og hjá almenningi. Hátt hlutfall 

svarenda (71,6%) telur að tilkoma búkmyndavéla muni bæta framkomu almennings við 

lögregluna og enn hærra hlutfall (85,3%) telur að framkoma lögreglunnar við almenning muni 

batna.  

Heildarniðurstöður þessarar rannsóknar um viðhorf almennings til 

búkmyndavélanotkunar hjá lögreglunni á Íslandi sýna mikinn stuðning við búkmyndavélar og 

er það í samræmi við niðurstöður erlendra rannsókna (Miethe o.fl., 2019; Lum, Koper o.fl. 

2019; Graham o.fl., 2019). Einnig kom fram í niðurstöðum að svarendur bera mjög mikið traust 

til lögreglunnar (83%) sem er í samræmi við niðurstöður annarra rannsókna á trausti 

almennings til lögreglu hérlendis (Tómas Bjarnason, 2014; Margrét Valdimarsdóttir, 2018; 

Gallup, 2020). Yfirgnæfandi meirihluti svarenda (yfir 90%) trúir á gagnsemi búkmyndavéla við 

störf lögreglu, þ.e. samsinnir því að notkun búkmyndavéla auki traust almennings til lögreglu 

(90,2%) og að íslenska lögreglan ætti að nota búkmyndavélar í auknum mæli (92,5%). Þetta er 

í samræmi við fyrri erlendar rannsóknir hjá Miethe o.fl. (2019). 
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Þegar svör við spurningum um traust og lögmæti eru skoðaðar benda niðurstöður til 

mikils traust til lögreglunnar og trúar á mögulegan ávinning af notkun búkmyndavéla. Einnig 

koma fram miklar væntingar um þau áhrif sem búkmyndavélar gætu haft  á lögmæti, gagnsæi 

og valdbeitingu. Þessar niðurstöður eru í samræmi við rannsókn Sousa, Miethe og Sakiyama 

(2018) þar sem svarendur töldu búkmyndavélar myndu auka gagnsæi og minnka óhóflega 

valdbeitingu. Einnig sýndi rannsókn okkar, rétt eins og rannsókn Miethe o.fl. (2019), fram á 

mikinn stuðning við búkmyndavélanotkun lögreglu. Þegar skoðað er hvernig traust tengist 

starfháttum lögreglu, fagmennsku og áreiðanleika sýndi rannsókn okkar miklar væntingar 

svarenda til búkmyndavélanotkunar og áhrifin sem hún gæti haft. Í rannsókn Miethe o.fl. 

(2019) sýna niðurstöður að svarendur telji lögregluna vera sanngjarnari og faglegri í störfum 

sínum beri hún búkmyndavélar. 

         Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna greinilega að svarendur telja að notkun 

búkmyndavéla muni bæta framkomu almennings og lögreglu í garð hvors annars. Rannsóknir 

Crow, Snyder, Crichlow og Smykla (2017) og Miethe o.fl. (2019) sýna jafnframt að hátt hlutfall 

svarenda taldi að með tilkomu búkmyndavéla myndi framkoma almennings og lögreglu í garð 

hvors annars verða betri. Í rannsókn Sousa, Miethe og Sakiyama (2018) samsinnti einungis rétt 

um helmingur svarenda þeirri staðhæfingu að búkmyndavélar myndu bæta samskipti lögreglu 

og almennings í Bandaríkjunum. Rannsóknir sýna því að þessu leyti misjafnar niðurstöður sem 

mætti skýra að einhverju leyti út frá mismunandi samhengi. Í rannsókn Sousa, Miethe og 

Sakiyama (2018) taldi einungis 36% svarenda að búkmyndavélar myndu minnka 

kynþáttafordóma lögreglunnar gagnvart minnihlutahópum, en flestar fyrri rannsóknir sýna þó 

sterkan stuðning minnihlutahópa við búkmyndavélanotkun lögreglu (Graham o.fl., 2019; 

Murphy, 2019). Í rannsókn okkar telur mikill meirihluti svarenda að búkmyndavélanotkun 

lögreglu muni draga úr líkunum á því að lögreglumenn beiti einstaklinga úr minnihlutahópum 

mismunun. 

Töluverður meirihluti svarenda í þessari rannsókn telur notkun búkmyndavéla ekki vera 

brot á friðhelgi einkalífs. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á viðhorfum almennings til friðhelgi 

einkalífsins sýna misjafnar niðurstöður. Þegar fólk á í beinum samskiptum við lögregluna virðist 

það ekki hafa miklar áhyggjur af friðhelgi einkalífs, en mögulega koma áhyggjur af því seinna 

meir þegar spurt er um það í könnunum (Lum, Koper o.fl., 2019). Rannsóknir  sýna einnig að 

fólk sem var meðvitað um að það væri í upptöku fann fyrir auknu öryggi og trausti til 

lögreglunnar á svæðinu  (Lum o.fl., 2019). Höfundar þessarar rannsóknar vildu grafa örlítið 
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dýpra ofan í þetta viðfangsefni og því var einnig spurt út í viðhorf svarenda um hvenær ætti að 

vera kveikt á búkmyndavélunum og hvenær ekki. Meirihluti svarenda er samþykkur því að 

lögreglan hafi kveikt á búkmyndavélunum þegar hún kemur inn á heimili fólks en langflestum 

þátttakendum (yfir 90%) finnst ekki að lögreglan ætti að hafa sjálfræði um hvenær kveikt eða 

slökkt er á búkmyndavélunum. Það má álykta út frá þessum svörum að svarendur telji að skýrar 

og samræmdar verklagsreglur ættu að gilda um hvenær væri kveikt á búkmyndavélunum. 

Í þessari rannsókn, eins og í rannsókn Crow, Snyder, Crichlow og Smykla (2017), telur 

yfirgnæfandi meirihluti svarenda að notkun búkmyndavéla muni gagnast við söfnun 

sönnunargagna og rannsókn sakamála. Í rannsókn okkar kemur einnig fram einnig mikil 

andstaða við að almenningur og fjölmiðlar ættu að hafa aðgang að myndefninu úr 

búkmyndavélunum, sem  er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Sousa o.fl. (2015). 

Helsti kostur þessarar rannsóknar er að hún gefur innsýn inn í viðfangsefni sem ekki 

hefur verið rannsakaða hérlendis, þ.e. notkun búkmyndavéla hjá íslensku lögreglunni. 

Niðurstöðurnar benda allar til jákvæðs viðhorfs almennings til búkmyndavélanotkunar lögreglu 

og svara rannsóknarspurningunni á mjög afgerandi hátt. Hafa ber í huga að notast var við 

hentugleikaúrtak í netkönnuninni og sömuleiðis var kynjahlutfallið ekki nægilega jafnt. Það 

takmarkar að hve miklu leyti hægt er að yfirfæra niðurstöður rannsóknarinnar yfir á íslenskan 

almenning, Mikil þátttaka í könnuninni og afgerandi niðurstöður gefa þó skýrar og sterkar 

vísbendingar. 

Þróunin í notkun búkmyndavéla hjá lögreglunni verður eflaust hröð á næstu árum, sem 

og önnur tækniþróun í störfum lögreglunnar. Við innleiðingu á nýrri tækni er mikilvægt að fylgja 

þróuninni eftir með vandaðri og ítarlegri upplýsingagjöf um hugsanleg áhrif (Bayley, 2016). Slíkt 

þarf að byggja á vönduðum og trúverðugum fræðilegum rannsóknum. Mikilvægt væri t.d. að 

fylgja rannsókn okkar á viðhorfum almennings til búkmyndavélanotkunar lögreglu eftir með 

rannsókn þar sem notast væri við slembiúrtak (e. random sample). Jafnframt er mikilvægt að 

framkvæma samskonar rannsókn með langtímasniði (e. longitudinal design) til að rannsaka 

hvort einhverjar breytingar hafi átt sér stað með tilkomu búkmyndavéla. Áhugavert væri t.a.m. 

að skoða breytingar á óhóflegri valdbeitingu lögreglu og breytingar á framkomu almennings og 

lögreglu í garð hvors annars. Einnig væri áhugavert að sjá hvort lögmæti íslensku lögreglunnar 

aukist með tilkomu búkmyndavéla. Þar sem búkmyndavélar á Íslandi eru orðnar nokkuð 

algengar geta rannsóknir af þessum toga sannarlega aukið skilning lögreglustofnanna og 

almennings á búkmyndavélanotkun lögreglu. 
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9. Viðauki 
 
 
Kynningarbréf 
 
 
Góðan daginn   

 

Við heitum Katrín Ingvarsdóttir og Hildigunnur Einarsdóttir og erum nemar í BA námi í 

lögreglu- og löggæslufræði við Háskólann á Akureyri að vinna lokaverkefni. Í lokaverkefninu 

gröfumst við fyrir um viðhorf almennings til búkmyndavélanotkunar lögreglu á Íslandi með 

spurningalistakönnun.  

 

Búkmyndavélar (e. body-worn cameras) eru lítill búnaður sem festur er á einkennisbúning 

lögreglumanna svo hægt sé að taka upp samskipti þeirra við almenning. Tilgangur 

búkmyndavéla er m.a. að skrásetja samskipti lögreglu og almennra borgara og auka þannig 

aðhald og gagnsæi og stemma stigu við óviðeigandi hegðun, bæði frá almennum borgurum 

og lögreglu. Engar fræðilega rannsóknir hafa verið gerðar á Íslandi á búkmyndavélanotkun 

lögreglu hér á landi.  Við teljum mikilvægt að rannsaka viðfangsefnið og viljum sérstaklega 

grafast fyrir um viðhorf almennings hérlendis til ýmissa þátta er snúa að 

búkmyndavélanotkun lögreglu. 

 

Öll svör við spurningalistakönnuninni eru nafnlaus og ekki er hægt að rekja svör til einstakra 

þátttakenda. Þátttaka er valfrjáls og geta svarendur hætt þátttöku hvenær sem er á meðan 

könnun stendur án þess að gefa upp ástæðu. Þátttakendum er ekki skylt að svara könnuninni 

í heild eða einstökum spurningum. Könnunin tekur að jafnaði tekur um 5-10 mínútur. Ef 

einhverjar spurningar vakna varðandi spurningalistakönnunina er þátttakendum velkomið að 

senda okkur tölvupóst: ha170607@unak.is og ha170350@unak.is. 

 

Með fyrirfram þökkum, 

Katrín og Hildigunnur 
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 Spurningarlisti  
 
 

1. Ég ber traust til íslensku lögreglunnar og starfa hennar. 

  □ Mjög sammála 

□ Frekar sammála 

□ Hvorki sammála né ósammála 

□ Frekar ósammála 

□ Mjög ósammála 

 

2. Notkun búkmyndavéla eykur traust almennings til lögreglunnar. 

□ Mjög sammála 

□ Frekar sammála 

□ Hvorki sammála né ósammála 

□ Frekar ósammála 

□ Mjög ósammála 

 

3. Notkun búkmyndavéla stuðlar að því að almenningur er samvinnufúsari við lögreglu 

□ Mjög sammála 

□ Frekar sammála 

□ Hvorki sammála né ósammála 

□ Frekar ósammála 

□ Mjög ósammála 
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4. Notkun búkmyndavéla stuðlar að bættri framkomu almennings í garð lögreglu. 

□ Mjög sammála 

□ Frekar sammála 

□ Hvorki sammála né ósammála 

□ Frekar ósammála 

□ Mjög ósammála 

 

5. Notkun búkmyndavéla stuðlar að bættri framkomu lögreglu í garð almennings. 

□ Mjög sammála 

□ Frekar sammála 

□ Hvorki sammála né ósammála 

□ Frekar ósammála 

□ Mjög ósammála 

 

6. Lögreglan axlar frekar ábyrgð á störfum sínum beri hún búkmyndavélar. 

□ Mjög sammála 

□ Frekar sammála 

□ Hvorki sammála né ósammála 

□ Frekar ósammála 

□ Mjög ósammála 

 

 

 



 

60 
 

7. Notkun búkmyndavéla dregur úr líkunum á að lögreglumenn séu beittir ofbeldi. 

□ Mjög sammála 

□ Frekar sammála 

□ Hvorki sammála né ósammála 

□ Frekar ósammála 

□ Mjög ósammála 

 

8. Notkun búkmyndavéla dregur úr líkunum á óhóflegri valdbeitingu lögreglu. 

□ Mjög sammála 

□ Frekar sammála 

□ Hvorki sammála né ósammála 

□ Frekar ósammála 

□ Mjög ósammála 

 

9. Notkun búkmyndavéla hjálpar til við rannsókna sakamála. 

□ Mjög sammála 

□ Frekar sammála 

□ Hvorki sammála né ósammála 

□ Frekar ósammála 

□ Mjög ósammála 
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10. Íslenska lögreglan á að nota búkmyndavélar í auknum mæli. 

□ Mjög sammála 

□ Frekar sammála 

□ Hvorki sammála né ósammála 

□ Frekar ósammála 

□ Mjög ósammála 

 

Útskýring á hugtakinu lögmæti lögreglu (e. police legitimacy): Lögmæti lögreglu vísar til þess í 

hve miklum mæli almenningur álítur lögregluna vera lögmætt yfirvald. Í hugtakinu lögmæti 

(e. legitimacy) í þessum skilning felst sú tilfinning að manni beri skylda til þess að hlýða lögum 

og hlíta ákvörðunum yfirvalds. Dæmi um þetta er að finnast lögreglan vera lögmætt yfirvald 

sem beri að hlýða. Lögmæti í þessum félags-sálfræðilega skilningi á ekki að rugla saman við 

lagalegar skilgreiningar á lögmæti, samanber hvaða athæfi er löglegt eða ólöglegt samkvæmt 

laganna bókstaf. 

11. Notkun búkmyndavéla eykur lögmæti lögreglunnar í augum almennings. 

□ Mjög sammála 

□ Frekar sammála 

□ Hvorki sammála né ósammála 

□ Frekar ósammála 

□ Mjög ósammála 
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Útskýring á friðhelgi einkalífs (e. right to privacy): Í friðhelgi einkalífs felst réttur hvers 

einstaklings til að ráða yfir lífi sínu og líkama og njóta friðar um lífshætti sína, einkahagi, 

auðkenni og samskipti við aðra. Allir skulu njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. Ekki 

nema samkvæmt dómsúrskurði eða sérstakri lagaheimild. 

12. Búkmyndavélanotkun lögreglu brýtur gegn friðhelgi einkalífs. 

□ Mjög sammála 

□ Frekar sammála 

□ Hvorki sammála né ósammála 

□ Frekar ósammála 

□ Mjög ósammála 

 

Útskýring á gagnsæi: Gagnsæi (e. transparency) vísar í samhengi þessarar 

spurningalistakönnunar til vilja lögreglunnar til þess að opna sig fyrir utanaðkomandi eftirliti. 

13. Búkmyndavélar auka gagnsæi lögreglunnar. 

□ Mjög sammála 

□ Frekar sammála 

□ Hvorki sammála né ósammála 

□ Frekar ósammála 

□ Mjög ósammála 
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14. Það þarf að hafa meira utanaðkomandi eftirlit með íslensku lögreglunni. 

□ Mjög sammála 

□ Frekar sammála 

□ Hvorki sammála né ósammála 

□ Frekar ósammála 

□ Mjög ósammála 

 

15. Þegar lögregla kemur inn á heimili fólks á alltaf að vera slökkt á búkmyndavélum. 

□ Mjög sammála 

□ Frekar sammála 

□ Hvorki sammála né ósammála 

□ Frekar ósammála 

□ Mjög ósammála 

 

16. Lögreglumenn eiga sjálfir að ráða hvenær þeir kveikja og slökkva á búkmyndavélum 

□ Mjög sammála 

□ Frekar sammála 

□ Hvorki sammála né ósammála 

□ Frekar ósammála 

□ Mjög ósammála 
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17. Skýrar og samræmdar verklagsreglur eiga að gilda um hvenær kveikt er á 

búkmyndavélum 

□ Mjög sammála 

□ Frekar sammála 

□ Hvorki sammála né ósammála 

□ Frekar ósammála 

□ Mjög ósammála 

 

18. Myndefni úr búkmyndavélum ætti aldrei að vera aðgengilegt almenningi og 

fjölmiðlum. 

□ Mjög sammála 

□ Frekar sammála 

□ Hvorki sammála né ósammála 

□ Frekar ósammála 

□ Mjög ósammála 

 

19. Búkmyndavélar draga úr líkunum á því að lögreglumenn beiti einstaklinga úr 

minnihlutahópum mismunun. 

□ Mjög sammála 

□ Frekar sammála 

□ Hvorki sammála né ósammála 

□ Frekar ósammála 

□ Mjög ósammála 
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20. Ég hef haft samskipti við lögreglumann þar sem kveikt var á búkmyndavél. 

□ Já 

□ Nei 

□ Veit ekki 

□ Vil ekki svara 

 

21. Hvert er kyn þitt? 

□ Karl 

□ Kona 

□ Annað 

□ Vil ekki svara 

 

22. Hver er aldur þinn? 

□ Yngri en 25 

□ 25-34 ára 

□ 35-44 ára 

□ 45-55 ára 

□ 56 ára og eldri 

□ Vil ekki svara 
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23. Hvar býrð þú? 

□ Á höfuðborgarsvæðinu 

□ Utan höfuðborgarsvæðisins 

□ Erlendis 

□ Vil ekki svara 

 

24. Hvaða formlegu menntun hefur þú lokið? 

□ Grunnskólamenntun 

□ Framhaldskólamenntun 

□ Háskólamenntun 

□ Vil ekki svara 

 

25. Hverjar eru mánaðartekjur þínar fyrir skatta? 

□ Lægri en 200.000 kr. 

□ 200.000 – 399.000 

□ 400.000 – 599.000  

□ 600.000 – 799.000 

□ 800.000 kr. eða hærra 

□ Vil ekki svara 

 
 
 

 
 


