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Ágrip 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að rannsaka viðhorf almennings ásamt áliti á ákveðin 

málefni eins og til dæmis valdbeitingu, vopnaburð og þekkingu lögreglumanna. Viðhorf og álit 

almennings til lögreglunnar er mjög mikilvægt fyrir starfsemi lögreglu. Það er mikilvægt hvað 

almenningi finnst um lögregluna og gott viðhorf gagnvart lögreglu getur aukið hjálpsemi 

almennings í garð lögreglu. Almenningur getur oft á tíðum haft mikil áhrif á hvernig lögreglan 

starfar ásamt því hvernig almenningur vinnur með lögreglunni þar sem eitt af hlutverkum 

lögreglunnar er þjónustuhlutverk. Lögreglustarfið er mjög mikilvægt í hverju samfélagi og þarf 

lögregla að fara inn í fjölbreyttar aðstæður, þarf því þekking lögreglumanna að vera mikil og 

víð. Lögreglan fer í erfiðar aðstæður þar sem gott er að hafa almenning með sér í liði og að 

báðir aðilar geti aðstoðað hvor annan. Í þessari rannsókn voru 403 þátttakendur, 171 karlar og 

232 konur sem svöruðu spurningarlista inni á netinu. Niðurstöður sýndu fram á að kyn og aldur 

hefur áhrif á hvernig einstaklingur upplifir viðhorf sitt og álit til ákveðinna málefna. 

Þátttakendur svöruðu alls 16 spurningum, þar af var tveimur skipt upp í nokkra liði, níu 

spurningar voru um viðhorf og álit, fimm bakgrunnsspurningar ásamt opinni spurningu og 

samþykki til að taka þátt í rannsókninni.  

Lykilorð: Viðhorf, álit, lögreglan, almenningur,valdbeiting, vopnaburður, geðrænn vandi, 

fíkni sjúkdómur,  Ísland 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 
 

Abstract 

The purpose of this study was to examine public attitudes along with opinions on certain issues 

such as the use of force, the use of weapons and the knowledge of police officers. The public's 

attitude and opinion towards the police is very important for the activities of the police, it is 

important what the public thinks about the police and a good attitude towards the police can 

increase the public's helpfulness towards the police. The public can often have a great influence 

on how the police work as well as how the public works with the police, as one of the police's 

roles is a service role. The police work is very important in every society and the police need 

to go into a variety of situations and therefore the knowledge of police officers needs to be 

extensive and broad. The police go into difficult situations where it is good to have the public 

with them and that both parties can help each other. In this study, 403 participants, 171 men 

and 232 women answered the questionnaire online. The results showed that gender and age 

influence how an individual experiences their attitudes and opinions on certain issues. 

Participants answered a total of 16 questions, two of which were divided into several sections, 

nine questions on attitudes and opinions, five background questions as well as an open-ended 

question and consent to participate in the study. 

Keywords: Attitudes, opinions, the police, the public, the use of force, weapons, mental health 

problems, addiction, Iceland 
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Formáli 
 
Þessi ritgerð er 12 eininga lokaverkefni í lögreglu- og löggæslufræðum við félagsvísindadeild 

Háskólinn á Akureyri. Leiðbeinandi verkefnisins var Birgir Jónasson, aðjúnkt við Háskólann 

á Akureyri. Ég vil þakka honum fyrir góða leiðsögn og hvatningu í þessu verkefni. Einnig vil 

ég þakka fjölskyldu og vinum fyrir allan þann stuðning og hvatningu í gegnum skólagönguna.     
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1. Inngangur 

1.1. Saga lögreglunnar og menntun lögreglumanna á Íslandi 

Árið 1262 til ársins 1264 gengu Íslendingar undir Noregskonung og gerðu samning við hann 

sem fékk nafnið gamli sáttmáli. Þar kom fram að Noregskonungur sá um að lögum og reglu 

yrði fylgt á Íslandi en því var síðan breytt og tóku þá konungslegir embættismenn við því að 

lögum og reglu yrðu framfylgt hér á landi (Guðmundur Guðjónsson, 2005). Noregskonungur 

kom einnig fram með tvær lögbækur, Járnsíðu og Jónsbók (Guðmundur Guðjónsson, 2003). Á 

þeim tíma voru sýslumenn þeir sem sáu um að halda uppi lögum og reglu og annaðist 

réttarvörslu vegna afbrota og héldu þeim þar til mál þeirra var tekið fyrir dóm og er því hægt 

að segja að sýslumenn voru lögreglumenn þessara tíma.  

Árið 1752 var farið af stað með verkefni sem svipar til löggæslu í dag. Þá var stofnað 

fyrirtæki í Reykjavík sem fékk nafnið Innréttingar, sá það um að fylgjast með einkennilegum 

atburðum og verknaði ásamt því að sjá um eldvarnir (Guðmundur Guðjónsson, 2005).  

Árið 1803 breyttist þetta þegar danskur lögfræðingur að nafni Rasmus Frydensberg var 

fenginn til að sjá um lög og reglu hér á landi, fékk hann tvo danska lögreglumenn til að aðstoða 

sig, voru þeir því fyrstu lögreglumennirnir á Íslandi (Guðmundur Guðjónsson, 2003). Fyrsti 

íslenski lögreglumaðurinn, Jón Benjamínsson að nafni, tók við af Ole Biörn árið 1814 og 

starfaði í eitt ár og því næst tók Magnús Jónsson við hans starfi. Árið 1859 lauk síðasti danski 

lögreglumaðurinn störfum sínum í Reykjavík og var þá lögreglan aðeins skipuð einstaklingum 

frá Íslandi. Eftir að þessi embætti lögreglumanna tóku við störfum byrjaði lögreglan á Íslandi 

að stækka og lögreglumönnum að fjölga eins og sjá má í töflu 1 hér að neðan.  
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Tafla 1: Fjöldi lögreglumanna í Reykjavík frá árinu 1918 til 1937. 

Ártal Fjöldi lögreglumanna í Reykjavík 

1918 9 

1929 15 

1930 28 

1933 41 

1937 60 

 

Árið 1932 brutust út mikil og ofbeldisfull mótmæli sem gerði það að verkum að stór 

hluti lögreglumanna þurfti að hætta störfum vegna meiðsla og áverka tímabundið eða 

ótímabundið (Guðmundur Guðjónsson, 2005). Þessi staða leiddi til þess að ráðnir voru inn 150 

einstaklingar sem svokallaðir varalögreglumenn en voru þeir settir inn til aðstoðar við 

mótmælin og fleiri verkefni. Í kjölfarið tóku stjórnvöld þá ákvörðun árið 1933 að fjármagna 

lögregluna með nokkrum deildum til þess að geta betur viðhaldið lögum og reglu í landinu. Á 

þessum tíma voru einnig sett fyrstu lögin um lögreglumenn og voru það lög um lögreglumenn 

nr. 92/1933 (Guðmundur Guðjónsson, 2003).  

Rannsóknarlögregla ríkisins var stofnuð á Íslandi árið 1977 í þeim tilgangi að aðstoða 

lögreglustjóra og dómara í rannsóknum afbrota um allt land ef óskað var eftir því, þó gat 

rannsóknarlögreglustjóri hafið rannsókn mála ef hann taldi þess þurfa. Rannsóknarlögreglan sá 

þá alfarið um að taka að sér rannsóknir mála sem áður var í höndum sakadóms Reykjavíkur og 

lögreglustjóra (Guðmundur Guðjónsson, 2003).  

Það var svo árið 1997 sem lögreglulög nr. 90/1996 tóku gildi og leystu af hólmi 

þágildandi lög um lögreglumenn frá árinu 1972 og lög um rannsóknarlögreglu ríkisins frá árinu 

1976 (Guðmundur Guðjónsson, 2003). Þessi lög gerðu það að verkum að rannsóknarlögregla 
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ríkisins var lögð niður og að stöðugildi rannsóknarlögreglumanna fóru til hvers umdæmis fyrir 

sig. Með nýjum lögreglulögum var einnig búin til staða ríkislögreglustjóra en hlutverk hans er 

að fara með málefni lögreglunnar í umboði ráðherra. Er sá síðarnefndi æðsti yfirmaður 

lögreglunnar. Nánar tiltekið er það dómsmálaráðherra sem er æðsti yfirmaður ráðherra sbr. nú 

forsetaúrskurður um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðaneyta í Stjórnarráði Íslands nr. 

119/2018. Ef horft er til hlutverks lögreglunnar í sinni víðustu merkingu má sjá að lögreglunni 

ber að halda uppi lögum og reglu og að gæta að almannaöryggi, sem og að rannsaka mál og 

uppljóstran brota (Lögreglulög nr. 90/1996). Þrátt fyrir að lögregla þurfi að halda uppi lögum 

og reglu þá má segja að lögreglan sé einnig þjónustustofnun, þar sem lögreglan þjónustar 

almenna borgara ásamt stjórnvöldum og öðrum stofnunum (Guðmundur Guðjónsson, 2003). 

Eins og sjá má þá hafa orðið þónokkrar breytingar hjá lögreglunni á Íslandi í gegnum 

árin. Þá hafa einnig orðið breytingar á menntun lögreglunnar hér á landi. Hér áður fyrr var það 

Lögregluskóli ríkisins sem annaðist menntun lögreglumanna á Íslandi. Lögregluskóli ríkisins 

var stofnaður 1988 en var lagður niður árið 2016 (Lögreglan, 2020). Lögregluskóli ríkisins 

heyrði áður undir lögreglustjóranum í Reykjavík en varð sjálfstæð stofnun þegar núgildandi 

lögreglulög tóku í gildi, sem heyrir undir ríkislögreglustjóra og dómsmálaráðherra 

(Guðmundur Guðjónsson, 2003). Þegar Lögregluskóli ríkisins var starfandi þá voru þau 

skilyrði sem einstaklingar að  hafa til að fá inngöngu í skólann, að vera á aldrinum 20-35 ára 

sem og vera andlega og líkamlega heilbrigðir, vera íslenskir ríkisborgarar, hafa tveggja ára 

framhaldsskólanám- eða sambærilegt nám til að komast inn í skólann. Náminu var skipt í þrjár 

annir þar sem kennd var lögfræði, lögreglufræði, íslenska, sérgreinar, slysavörn ásamt 

verklegum æfingum og starfsnámi í starfi lögreglunnar. Síðustu nemar Lögregluskóla ríkisins 

útskrifuðust í desember 2014 og voru því engir nemar teknir inn 2015 (Innanríkisráðuneytið, 

2015).  
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 Það var svo árið 2016 sem tekin var ákvörðun um að færa lögreglunámið á Íslandi yfir 

á háskólastig. Ástæða þessarar breytingar var að stjórnvöld töldu að fyrra lögreglunám hafi 

ekki verið nógu langt og til þess að mæta kröfum samfélagsins þurfti að auka vísindalegt nám.  

(Innanríkisráðuneytið, 2015).  Við þessar breytingar var horft til annarra Norðurlanda eins og 

Noregs, Finnlands og Danmerkur.   

Í dag hefur lögreglunámið verið sett á háskólastig og hefur Háskólinn á Akureyri ásamt 

mennta- og starfsþróunarsetri lögreglu (MSL) séð um menntun lögreglumanna. Boðið er upp 

á diplómanám sem eru 120 ECTS einingar og tekur tvö ár að ljúka. Verkleg þjálfun fer fram í 

húsnæði mennta- og starfsþróunarseturs lögreglu og bóklegi hluti námsins fer fram í staðar- 

eða fjarnámi hjá Háskólanum á Akureyri (Háskólinn á Akureyri, e.d-a). Að því loknu geta 

nemendur bætt við sig einu ári, 60 ECTS einingum, og lokið bakkalárgráðu (Háskólinn á 

Akureyri, e.d-b).  

Til þess að hefja nám í lögreglufræðum þurfa nemendur að hafa lokið stúdentsprófi eða 

sambærilegu prófi eða 60 ECTS einingum á háskólastigi, ásamt því standast kröfur í starfsnámi 

MSL. Þær kröfur eru að vera íslenskur ríkisborgari, yfir 20 ára aldri, hafa ekki gerst brotlegur 

við refsilög en það gildir ekki ef brot hafa gerst löngu áður eða eru smávægileg. Þá þurfa 

nemendur einnig að vera andlega og líkamlega heilbrigðir og hafa gild ökuréttindi 

(Lögreglulög nr. 90/1996; reglugerð nr. 221/2017).  

1.2. Geðrænir kvillar og löggæsla 

Í grein Okhrimenko, Yevdokimova, Shvets og Fediy (2020) kemur fram að fyrri 

rannsóknir benda til þess að aukin menntun og aukin þjálfun lögreglumanna hafi áhrif á það 

hvernig almenningur metur störf hennar. Okhrimenko o.fl. (2020) gerðu rannsókn sem sýndi 

fram á að lögreglumenn í nútímasamfélagi eru að vinna í erfiðari málum en áður og því 

mikilvægt að lögregluþjálfun fari á hærra menntastig, en með meiri þjálfun er hægt að leysa 

betur úr málunum, með rökhugsun og betri mannlegum samskiptum. Þannig er hægt að draga 
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úr almenningsofbeldi og undirbúa lögreglumenn undir það að vinna betur úr málum hjá öllum 

hópum samfélagsins.  

Einn hópur samfélagsins eru einstaklingar sem greindir hafa verið með geðræna kvilla 

og getur því lögreglan þurft að hafa afskipti af þessum hóp. Það má sjá að eitt lykilhlutverk 

lögreglunnar þegar það kemur að einstaklingum með geðræna kvilla, er að bera kennsl á að 

einstaklingurinn sé að sýna vísbendingar um að hann sé með einhverskonar geðræna kvilla 

ásamt því að taka ákvörðun um hvað skuli gera og hvernig skuli bregðast við (Booth o.fl., 

2017). Þess má geta að lögreglumenn eru ekki sérfræðingar í geðrænum vandamálum og því 

þurfa lögreglumenn oft á tíðum að vinna úr krefjandi aðstæðum án þess að hafa sérþekkingu 

og/eða sérstakrar þjálfunar.  

Samkvæmt námskrá löggæslu- og lögreglufræðum við Háskólann á Akureyri er aðeins 

einn skylduáfangi í þessum fræðum, lögreglusálfræði. Að auki er hægt að taka valáfanga í 

sálfræði (Háskólinn á Akureyri, e.d-a; Háskólinn á Akureyri, e.d-b).  

Þegar lögreglumenn þurfa að glíma við erfiðar aðstæður er varðar einstaklinga með 

geðræna kvilla, þá sýna rannsóknir að þessir einstaklingar eru líklegri til þess að vera 

handteknir heldur en þeir einstaklingur sem ekki eru með geðræna kvilla. Þegar lögreglumenn 

fara í mál þar sem einstaklingur er með geðrænan vanda þá er þörf á 87% meiri auðlindum 

lögreglu, þar að segja tími útkalla, fjöldi lögreglumanna, búnaður og aðrir hlutir sem þörf er á 

í útköllum (Wittmann, Jörns-Presentati og Groen, 2020). Í grein Wittmann, Jörns-Presentati og 

Groen (2020) kemur einnig fram að 40% þeirra sem slasast af völdum valdbeitingar lögreglu 

eru einstaklingar með geðrænan kvilla. Samkvæmt rannsókn þeirra Wittmann og félaga má sjá 

að lögreglan þurfi oft að aðstoða og fara í mál þar sem einstaklingur er með einhverskonar 

geðræn vandamál þrátt fyrir að þjálfun og menntun þeirra krefjist ekki þekkingar á klínískri 

sálfræði og geðrænum vanda. Rannsókn Wittmann og félaga (2020) á upplifun lögreglumanna 

í Þýskalandi á einstaklingum með geðræna kvilla sýndi að lögreglumönnum fannst erfitt að 
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meðhöndla mál sem tengjast geðrænum vanda vegna ófyrirsjáanleika og árásagjarna hegðun, 

bæði líkamlega og munnlega. Ásamt því sýndu niðurstöður að 27,9 % lögreglumanna fundu 

fyrir kvíða í þessum málum og mátti sjá að minni menntun og þekking á geðrænum vanda hafði 

skaðleg áhrif á kvíða og jókst hann eftir því sem lögreglumenn höfðu minni þekkingu á sviði 

klínískrar sálfræði.  

Þar sem það er algengt í útköllum lögreglu að höfð séu afskipti af einstaklingum með 

geðrænan vanda er einnig hægt að horfa til jaðarsettra hópa, svo sem heimilislausra 

einstaklinga sem einnig eiga við geðræna kvilla að stríða. Í skýrslu Simpson (2015) má sjá að 

meirihluti samskipta milli lögreglu og heimilislausra einstaklinga eru eftir að starfsmenn 

fyrirtækja eða íbúa í fjölbýlishúsum hafa haft samband vegna heimilislausra einstaklinga og 

minniháttar brota. Má þar nefna atvik eins og að pissa á almannafæri, opnar dósir eða flöskur 

með áfengi, koma í leyfisleysi inn á lóð viðkomandi og drykkja á almannafæri og því oft lítill 

tilgangur fyrir handtökum og miklum átökum. Samt sem áður má sjá að átök og handtökur hjá 

heimilislausum með geðræna kvilla eru algengari en hjá þeim sem ekki eru með geðræna kvilla 

og eru því líklegri til að láta lífið að sökum átaka og handtöku.  

Það var þess vegna sem CIT-módelið (e. crisis intervention team) var búið til innan 

lögreglunnar og hafa nokkur erlend lögreglulið hafa innleitt það í störfum sínum, þar sem að 

það aðstoðar lögreglu í útköllum þar sem einstaklingum með geðrænan vanda er. CIT er 

sérhæft módel sem byggt er upp til að veita lögreglu frekari lausnir til að auka og betrumbæta 

samskipti lögreglumann við einstaklinga með geðræna kvilla (Ellis, 2014). CIT var einnig gert 

til þess að auka öryggi allra aðila, þar að segja lögreglumanna ásamt þeim sem kljást við 

geðræna kvilla. Módelið er notað til að lögreglumenn geti metið það hvort einstaklingur er 

líklega með geðrænan vanda ásamt því að nota samskipti í stað þess að nota valdbeitingu, sem 

og vera í samvinnu með heilbrigðisstarfsfólki og klárað því grunnmat á geðræna vandanum. 
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CIT-þjálfun er 40 klukkustunda námskeið þar sem kennt er um ferli geðrænna kvilla ásamt 

einkennum þeirra og vímuefnaneyslu.    

Þar sem CIT hefur tekið upp má sjá framfarir (Simpson, 2015). Þær framfarir sem sjá 

má eru að þeir einstaklingar með geðræna kvilla eru líklegri til að fá aðstoð ásamt því að þar 

mátti sjá lægra hlutfall í handtökum hjá einstaklingum með geðræna kvilla. Einnig sýndi 

rannsókn Ellis (2014) fram á framför eftir að lögreglumenn fengu CIT-þjálfun og taldi þetta 

sem góðan kost fyrir lögreglumenn að hafa.  

Þrátt fyrir að CIT-módelið hafi verið tekið upp þá má enn sjá hærra hlutfall þeirra sem 

glíma við geðræna kvilla, þ.e. eru líklegri til að verða handteknir og fá alvarlega áverka vegna 

handtöku.  

1.3. Valdbeiting lögreglumanna 

Þegar það kemur að valdbeitingu lögreglu þá þurfa lögreglumenn að fylgja ákveðnum lögum 

og reglugerðum eins og fram kemur í lögreglulögum og reglum um valdbeitingu 

lögreglumanna og meðferð og notkun valdbeitingartækja og vopna. Eins og fram kemur í 

lögreglulögum má sjá að lögreglumönnum er gefið leyfi til að beita valdi sínu við skyldustörf 

(Lögreglulög nr. 90/1996). Þó mega lögreglumenn aldrei fara lengra en þörf er hverju sinni 

eins og sjá má í meðalhófsreglunni (Stjórnsýslulög nr. 37/1993). Lögreglumenn fá þjálfun í 

lögreglutökum og sjálfsvörn í MSL og er skylda að þau tök sem kennd eru séu samþykkt af 

ríkislögreglustjóra eins og fram kemur í reglum um valdbeitingu lögreglumanna og meðferð 

og notkun valdbeitingatækja og vopna, eru þessar reglur frá árinu 1999. Í þeim reglum má 

einnig sjá ákveðnar reglur hvað varðar handjárn og notkun þeirra, þar kemur fram að handjárna 

eigi einstaklinga fyrir aftan bak þannig að lófar snúa út. Einnig kemur fram að ef handtekinn 

maður þarf að vera í fótajárnum er það skylda að sú ákvörðun sé tekin af stjórnanda vaktar 

ásamt því skuli eftirlit vera eigi sjaldnar en á 15 mínútna fresti.  
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 Ef horft er til valdbeitingarstiga lögreglu í reglum um valdbeitingu lögreglumanna eru 

þetta sjö stig. Fyrsta stig valdbeitingar eru skipanir þar sem lögreglumaður þarf að setja fram 

skipanir, næsta stig er því lögreglutök, því næst ber að fjötra einstaklinga, fjórða stig 

valdbeitingar eru að nota lögregluhunda, því næst piparúða/táragas, stig 6 er að beita kylfu sem 

lögreglumenn bera á sér, síðasta og hæsta stig valdbeitingar er að nota skotvopn á viðkomandi. 

Þessi valdbeitingarstigi og heimildir eru hér á landi, en annars konar uppbyggingu á 

valdbeitingarstigum má sjá erlendis. Á mörgum stöðum í heiminum bera lögreglumenn 

rafbyssur og má sjá þær oft nálægt stigi skotvopna en í sumum löndum eru rafbyssur í stigi 

nálægt lögreglutökum (Terrill og Paoline, 2013).  

Þegar horft er til vopnaburðar lögreglu hér á landi má sjá að öllu jöfnu eru almennir 

lögreglumenn ekki að bera skotvopn en bera þó lögreglukylfu ásamt piparúða. Þegar grunur er 

um að einstaklingur sé með vopn er sérsveit ríkislögreglustjóra kölluð til aðstoðar 

lögregluembætta ef hægt er og bera þeir skotvopn ef þörf er á því. Í MSL fer fram skotþjálfun 

lögreglunema og fá nemar þar grunnskotvopnaþjálfun sem gefur þeim réttindi til þess að 

vopnast ef til þess þarf í skyldustörfum þeirra ásamt því geta lögreglumenn sótt 

skotvopnaþjálfun að loknu námi. Hér á landi er skotvopn talið sem stig sjö í 

valdbeitingaþrepum samkvæmt reglum um valdbeitingu lögreglumanna frá árinu 1999. 

Skotvopn eru í mörgum lögreglubifreiðum hér á landi en eru geymd í læstum öryggisskáp og 

þarf að fá heimild frá yfirmanni til þess að lögreglumenn megi bera þau við störf sín. Hér á 

landi hafa ekki verið gerðar útgefnar rannsóknir hvað varðar valdbeitingu lögreglumanna og 

beitingu skotvopna. 

Ef við horfum til sögu skotvopna hjá lögreglunni í Bretlandi þá má sjá að það var ekki 

fyrr en árið 1966 sem ákveðið var að vopna ákveðna lögreglumenn eftir að þrír 

rannsóknarlögreglumenn voru skotnir (David, 2003). Þegar vopnaburður var leyfður í 

Bretlandi voru ekki allir hlynntir þeirri hugmynd og sérstaklega eftir að mistök voru gerð þar 
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sem saklaus einstaklingur var skotinn af lögreglu. Í því tilviki héldu lögreglumennirnir að 

sakborningur væri í bifreiðinni sem skotið var á. Í grein David (2003) setti hann fram fjölda 

mála þar sem að einstaklingar höfðu látist að völdum skotvopna hjá lögreglunni í Bretlandi og 

má sjá að frá árinu 1985 til 2002 voru 38 einstaklingar sem létu lífið af völdum skotvopna 

lögreglu. Það sem einnig má sjá í grein hans er að með aukningu á tækjum sem lögregla hefur 

í fórum sínum því meiri líkur eru á gagnrýni vegna aðgerða lögreglu. Því er mikilvægt að 

lögreglumenn fái þjálfun og kennslu og geti metið út frá hvaða aðstæðum sem er hversu mikla 

valdbeitingu er þörf á, hverju sinni. 

Rannsókn Ivanovski og Rajkovchevski (2015), sýndi fram á að þjálfun lögreglumanna 

til að bera skotvopn væri mjög mikilvæg. Niðurstöður þeirra sýndu að þjálfun væri árangursrík, 

viðmið og tölfræðileg greining sýnir að nemendur eru frekar tilbúnir til að takast á við störf 

lögreglumanna, að góð skotvopnaþjálfun gerir nemendur að faglegri lögreglumönnum  og geti 

brugðist við aðstæðum á skilvirkan hátt. Rannsókn þeirra sýndi einnig fram á betri árangur ef 

að nemendur skutu 50 skotum eða fleiri sem gerir það að verkum að nemendur fái betri 

þekkingu og færni á skotvopninu. 

 Í valdbeitingu lögreglumanna, má sjá að lögreglumenn heilt yfir telja að öryggi sitt og 

aðra í kring er númer eitt þegar það kemur að því að þurfa að beita valdi (Baker, 2009). Þegar 

lögregla hefur afskipti vegna skyldustarfa sinna þá má sjá að líkamleg valdbeiting er í miklum 

minnihluta yfir öll mál lögreglu (Rojek, Alpert og Smith, 2012). Þrátt fyrir að líkamleg 

valdbeiting sé í minnihluta, má sjá vísbendingar um að þau atvik eru tekin upp á myndband og 

þeim deilt í fjölmiðla og á samfélagsmiðla eins og til dæmis Facebook, Instagram og SnapChat. 

Þessi atvik þar sem myndböndum er deilt og almenningur sér, þá sýna oft á tíðum þessi 

myndbönd aðeins hluta af heildarmyndinni og því oft tekin úr samhengi. Þegar það gerist að 

fjölmiðlar birta þessi myndbönd getur þetta haft mikil áhrif á viðhorf og traust almennings til 

lögreglunnar hvort sem um er að ræða lögmæta- eða ólögmæta handtöku. Í rannsókn Rojek 
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o.fl. (2012) þar sem rannsakað var viðhorf til handtöku hjá lögreglumönnum og sakborningum 

sýndu niðurstöður að allir lögreglumenn töldu valdbeitingu sína rétt- og lögmæta á meðan að 

sakborningar töldu að handtakan hafi ekki verið við hæfi og of harkaleg. Því má sjá að upplifun 

einstaklinga getur verið mismunandi út frá því hvaða sjónarhorni er horft frá. 

1.4. Rannsóknir Margrétar Valdimarsdóttur á viðhorfi einstaklinga til lögreglunnar á 

Íslandi 

Í mörg ár hafa rannsóknir verið gerðar um viðhorf landsmanna til lögreglunnar á Íslandi sem 

meðal annars hafa verið gerðar fyrir embætti ríkislögreglustjóra (Margrét Valdimarsdóttir, 

2017; Margrét Valdimarsdóttir, 2018; Margrét Valdimarsdóttir, 2019). Rannsóknin sem gerð 

var fyrir árið 2020 var að hluta til öðruvísi en fyrri ár, er það vegna COVID-19 faraldursins og 

því var einnig skoðað viðhorf við aðgerðum vegna COVID-19 (Margrét Valdimarsdóttir, 

2020).   

 Í rannsókn Margrétar Valdimarsdóttur (2017) voru 2.515 einstaklingar á Íslandi sem 

svöruðu spurningarlistanum, 1.238 karlar og 1.277 konur. Niðurstöður hennar sýndu að mjög 

hátt hlutfall landsmanna telur að lögreglan sé að sinna starfi sínu mjög eða frekar vel eða 84% 

þátttakenda á móti 16% sem svöruðu mjög eða frekar slæmu starfi. Einnig mátti sjá í rannsókn 

hennar að einstaklingar 66 ára og eldri töldu ánægju sína til starfa lögreglunnar meiri en sem 

yngri voru, ásamt því að þegar horft er til trausts til lögreglunnar þá voru landsmenn heilt yfir 

með mikið traust til hennar, en voru þá konur og þau sem voru í eldri aldurshópunum sem töldu 

sig bera meira traust til hennar en aðrir. Rannsóknin tók einnig til að skoða hvort að lögregla 

væri sýnileg þar sem þátttakendur væru búsettir og sýndu niðurstöður að 39% þátttakenda sáu 

lögreglu þar sem þeir eru búsettir einu sinni eða sjaldnar í mánuði, ásamt því sáu um 23% 

þátttakendur oftar en einu sinni í viku. Niðurstöður sýndu einnig fram á að því meira menntaðir 

sem þátttakendur voru því minna sáu þeir lögregluna þar sem þau voru búsettir ásamt því má 
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sjá að þeir sem búsettir eru á höfuðborgarsvæðinu voru ólíklegri til þess að sjá lögregluna 

heldur en þátttakendur sem búa utan höfuðborgarsvæðisins.  

 Í rannsókn Margrétar frá árinu 2018 mátti sjá að aðeins færri þátttakendur svöruðu 

spurningarlistanum eða 2.392 einstaklingar. Eins og árinu áður má sjá að viðhorf til störf 

lögreglunnar á Íslandi er gott og má sjá að viðhorf kvenna er aðeins betra en hjá körlum ásamt 

því má sjá að þeir sem eru í elsta- og yngsta hóp þátttakenda töldu viðhorf sitt vera betra en 

annarra. Niðurstöður sýndu fram á að 86,5% landsmanna töldu viðhorf sitt mjög eða frekar gott 

á móti 13,5% svöruðu mjög eða frekar slæmu starfi. Það sem sjá má er að aldurshópurinn 36 

ára til 45 ára töldu viðhorf sitt tölfræðilega verra en aðrir aldurshópar. Þegar horft er til búsetu 

má sjá að þeir þátttakendur sem búsettir eru í Vestmannaeyjum telja viðhorf sitt til lögreglunnar 

hlutfallslega betra en aðrir landshlutar. Einnig má sjá eins og frá árinu áður að eldri 

aldurshópurinn og konur bera meira traust til lögreglunnar á Íslandi en aðrir. Niðurstöður frá 

árinu 2019 sýndu fram á að munur væri á því hversu oft þátttakendur sáu lögregluna frá fyrra 

ári og voru 30% þátttakenda sem sáu lögregluna oftar en einu sinni í viku í sínu hverfi á móti 

23% árið 2017. Sá landshluti sem sá lögregluna oftast voru þeir þátttakendur sem búsettir eru 

í Vestmannaeyjum eða 96% sáu lögreglu oftar en einu sinni í viku á móti 13% hjá þeim sem 

búsettir eru á höfuðborgarsvæðinu.  

 Í rannsókn Margrétar Valdimarsdóttur frá 2019 voru 2.190 þátttakendur sem tóku þátt 

í rannsókninni, þar sýndu niðurstöður fram á að viðhorf til lögreglumanna er almennt gott og 

því svipað síðustu ára eða 86,4% svöruðu mjög eða frekar góðu starfi á móti 13,6% svöruðu 

mjög eða frekar slæmu starfi. Eins og frá árinu áður eru konur líklegri til að segja að viðhorf 

sitt sé gott heldur en karlar. Niðurstöður sýndu einnig fram á að þátttakendur sáu oftar 

lögregluna þar sem þeir eru búsettir heldur en fyrri ár og eins og árið áður eru þeir þátttakendur 

sem búsettir í Vestmannaeyjum. Í niðurstöðum hennar má sjá að þeir þátttakendur sem búsettir 

voru á höfuðborgarsvæðinu sjá lögregluna aðeins oftar í sínu hverfi en árinu áður, eða 15,4% 



12 
 
 

þátttakenda sáu lögregluna oftar en einu sinni árið 2019 á móti 13,1% árið 2018. Niðurstöður 

sýna einnig eins og áður að því hærra menntaðir sem þátttakendur eru, því minna sjá þeir 

lögreglu í sínu hverfi.  

 Nýjasta rannsókn um viðhorf einstaklinga til lögreglunnar á Íslandi sem gefin hefur 

verið út er frá árinu 2020 (Margrét Valdimarsdóttir, 2020). Þessi rannsókn tekur til fleiri þátta 

en árin áður þar sem COVID-19 faraldurinn var til staðar og því var einnig athugað með viðhorf 

landsmanna til aðgerða lögreglu vegna COVID-19. Niðurstöður sýndu að heilt yfir voru 

þátttakendur ánægðir með þær aðgerðir sem stjórnvöld settu fram ásamt því hvernig lögreglan 

kom að aðgerðum, þó má sjá að lítið hlutfall þátttakenda tilkynntu brot á sóttvarnarlögum til 

lögreglunnar. Niðurstöður sýndu einnig að almennt hafa þátttakendur gott viðhorf til starfa 

lögreglunnar eða 86,9 svöruðu að lögregla væri að sinna mjögeða frekar góðu starfi á móti 

13,1% mjög eða frekar slæmu starfi. Það sem má sjá er að konur töldu viðhorf sitt betra en 

karlar gerðu eða 92% kvenna töldu viðhorf sitt mjög eða frekar gott á móti 83% karla. 

Niðurstöður sýndu að þátttakendur sáu heilt yfir lögregluna örlítið minna árið 2020 en árið 

2019. Árið 2020 sáu þeir sem búsett eru á höfuðborgarsvæðinu sjaldnar en árinu áður eða 

14,3% sáu lögreglu oftar en einu sinni í viku á móti 15,4 árinu áður, einnig mátti sjá að þau 

sem búsett eru í Vestmannaeyjum sáu næstum allir lögregluna oftar en einu sinni í viku eða 

98,6% þátttakenda.  

 Þegar niðurstöður í rannsóknum Margrétar Valdimarsdóttur síðustu ára eru teknar 

saman má sjá að viðhorf einstaklinga til lögreglunnar er að öllu jafna gott, sem og telja konur 

að meðaltali viðhorf sitt vera betra en karlar gera ásamt þeim sem teljast eldri hópum. 

Niðurstöður frá árunum 2008 til 2020 sýna fram á að þátttakendur telja viðhorf sitt til 

lögreglunnar og að þau skili sínu til að stemma við afbrotum mjög eða frekar góðu starfi, eða 

frá 84,6% til 91.8% þátttakenda (Margrét Valdimarsdóttir, 2020). Einnig má sjá að þeir sem 

búsettir voru utan höfuðborgarsvæðið eru líklegri til að sjá lögregluna í sínu hverfi ásamt því 
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að þeir sem eru meira menntaðir eru ólíklegri til að sjá lögregluna í sínu hverfi. Þeir 

þátttakendur sem búsettir eru í Vestmannaeyjum eru að öllu jafna líklegri til að sjá lögregluna 

í sínu hverfi sem skýrist mögulega af því að Vestmannaeyjar er eyja og því afmarkað og líklegt 

að sjá lögreglu frekar en á höfuðborgarsvæðinu sem er stórt svæði og um að ræða mikinn 

íbúafjölda. Ásamt því gæti þetta skýrst með hliðsjón af fjölda lögreglumanna á hverja 1000 

íbúa þar sem á höfuðborgarsvæðinu er 1,3 lögreglumaður á hverja 1000 íbúa á móti 1,5 til 3,9 

utan höfuðborgarsvæðisins (Ríkisendurskoðun, 2020). Í þessari rannsókn verða fjórar tilgátur 

skoðaðar sem sjá má hér fyrir neðan. 

• Konur eru með jákvæðara viðhorf til lögreglunnar á Íslandi heldur en karla. 

• Því eldri sem einstaklingar eru því jákvæðara viðhorf hafa þeir til lögreglunnar á 

Íslandi. 

• Almenningur telur lögregluna á Íslandi þurfa meiri þekkingu á geðrænum vanda og 

fíknivanda. 

• Þeir sem telja lögreglu ekki þurfa meiri þekkingu á geðrænum vanda og fíknivanda eru 

með betra viðhorf til lögreglunnar á Íslandi. 

2. Aðferð 

2.1. Þátttakendur 

Leitast var eftir þátttakendum í gegnum samfélagsmiðla eins og Facebook og Instagram og 

voru alls 403 einstaklingar sem svöruðu spurningarlistanum. Af  þessum 403 þátttakendum, 

voru 171 karlar (42,4%) og 232 konur (57,6%). Þátttakendur voru frá aldrinum 18 til 60 ára og 

eldri, aldurshópurinn 21-29 ára var í miklum meirihluta eða 140 þátttakendur (34,7%) og voru 

fæstir í aldurshópnum 60 ára og eldri eða 27 þátttakendur (6,7%). Flestir þátttakendur voru 

búsettir á höfuðborgarsvæðinu eða 327 þátttakendur (81,1%), því voru 76 þátttakendur (18,9%) 

sem búsettir voru utan þess og fæstir þátttakenda voru búsettir á Austurlandi. Þátttakendur 
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rannsóknarinnar voru hvattir til að taka þátt en enginn var skyldugur til þess og gátu þeir hætt 

að svara á hvaða tíma sem er, einnig gátu þeir sleppt því að svara einstökum spurningum af 

vild. Þátttakendur fengu engin verðlaun eða greiðslur við að taka þátt í rannsókninni en gátu 

komið skilaboðum á framfæri hvað varðar nám lögreglunnar eða til lögreglunnar á Íslandi. 

Þátttakendur voru valdir með hentugleikaúrtaki í gegnum samfélagsmiðla og því gátu flestir 

tekið þátt í rannsókninni sem vildu. Af þessum 403 þátttakendum sem tóku þátt voru 18 

þátttakendur sem hafa starfað eða eru í starfi hjá lögreglunni (4,5%) og því 385 sem ekki hafa 

starfað eða vildu ekki svara. Ef við horfum til hæstu menntunar þátttakanda má sjá að hópurinn 

sem hafði lokið bakkalársprófi voru í meiri hluta eða 133 einstaklingar (33,0%) og voru aðeins 

4 þátttakendur (1,0%) sem lokið hafið doktorsprófi.   

2.2. Mælitæki 

Spurningarlistinn (sjá viðauka A) sem notaður var í þessari rannsókn voru 16 spurningar og 

var settur upp í þremur hlutum ásamt því að hafa spurningu um hvort þátttakendur samþykktu 

þátttöku sína. Auk þess var opin spurning í lokin þar sem hægt að koma skilaboðum á framfæri 

hvað varðar nám lögreglumanna eða lögreglunnar á Íslandi. 

Við fyrsta hluta spurningarlistans sem innihélt sjö spurningar (sjá viðauka A) var notast 

við spurningar með hliðsjón af rannsókn Margrétar Valdimarsdóttir um almennt viðhorfi 

almennings til lögreglunnar á Íslandi ásamt hvað varðar samskipti, þjónustu og framkomu 

lögreglunnar í þeirra garð. Einnig var í þeim hluta spurt út í hvort lögregla hafi haft afskipti af 

þátttakendum við störf sín og þar var hægt að svara á eftirfarandi hátt: aldrei, verið handtekin/n, 

vitnis-framburður og annað, en þessi spurning var sú eina þar sem þátttakendur gátu svarað 

fleiri en einum valmöguleika.  

Í öðrum hluta spurningarlistans (sjá viðauka A) voru tvær spurningar þar sem 

þátttakendur voru spurðir út í hversu sammála eða ósammála þeir væru tilteknum fullyrðingum. 

Í fyrri spurningunni voru settar fram sjö fullyrðingar og í þeirri seinni voru átta fullyrðingar. 
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Dæmi um fullyrðingar eru: lögreglan sinnir starfi sínu vel, laun lögreglumanna eru í samræmi 

við störf þeirra, lögreglumenn beita meira valdi en þörf er á, ég er hlynntur því að lögregla beri 

skotvopn og lögregla þarf meiri þekkingu á geðrænum kvillum og fíknisjúkdómum. Í 

fullyrðingarspurningunum gátu þátttakendur svarað mjög ósammála, frekar sammála, hlutlaus, 

frekar sammála og mjög sammála.  

Í þriðja og síðasta hluta spurningalistans (sjá viðauka A) voru settar saman fimm 

bakgrunnsspurningar þar sem spurt var hvort þátttakendur væru eða hefðu starfað hjá 

lögreglunni ásamt því hvar þeir væru búsettir, kyn, aldur og hæsta menntunarstig.  

2.3. Framkvæmd 

 Þessi rannsókn var framkvæmd á vorönn árið 2021. Í byrjun febrúar 2021 var settur 

saman spurningarlisti sem fékk samþykki leiðbeinanda. Eftir að spurningarlistinn var 

samþykktur af leiðbeinanda var spurningalistinn færður í vefrænt form og notast var við forritið 

office forms. Eftir að spurningarlistinn var færður á vefrænt form var honum deilt út, fyrst á 

facebook- og instagram-síður rannsakanda, þar sem þátttakendur gátu opnað spurningarlistann 

og svarað honum. Þegar þátttakendur opnuðu spurningarlistann birtist kynningarbréf þar sem 

lýsing á rannsókninni var kynnt ásamt því hver væri leiðbeinandi verkefnis og rannsakandi og 

hvernig væri hægt að ná í rannsakanda ef þörf væri á. Fyrir neðan lýsingu á rannsókninni var 

dálkur þar sem þátttakendur gátu merkt í ef þeir vildi taka þátt eða ekki í rannsókninni og kom 

fram að þátttakendur gætu hætt að svara spurningarlistanum á öllum tímum. Allir þátttakendur 

gátu aðeins svarað spurningarlistanum einu sinni og að loknum spurningarlista var 

þátttakendum þakkað fyrir þátttöku. Eftir átta daga var slóðinni á spurningarlistanum deilt á 

mismunandi almenningshópa á facebook til þess að fá sem flesta þátttakendur en ásamt því var 

spurningarlistanum deilt á sem fjölbreyttustu hópa til þess að fá fjölbreyttan hóp þátttakenda. 

Eftir að spurningarlistinn var kominn á samfélagsmiðla voru vinir og ættingjar þátttakanda 

einnig beðnir um að deila út spurningarlistanum til að fá meiri svörun. Um miðjan marsmánuð 



16 
 
 

árið 2021 var spurningarlistanum lokað og ekki gátu fleiri þátttakendur tekið þátt. Þegar að 

spurningarlistanum var lokað og ekki gátu fleiri einstaklingar tekið þátt voru svör þátttakenda 

færð yfir í tölfræðiforritið SPSS, þar sem unnið var úr gögnunum og þau greind.  

3. Niðurstöður 

3.1. Almennt viðhorf almennings 

Þegar við skoðum almenn viðhorf telja þátttakendur að viðhorf sitt vera gott (M = 3,8, SD = 

1,06) á skalanum einn til fimm þegar horft er til spurningarinnar „Hversu gott eða slæmt er 

viðhorf þitt til lögreglunnar á Íslandi?“, þar sem einn er mjög slæmt viðhorf og fimm er mjög 

gott viðhorf eins og sjá má í töflu 2. Konur virðast hafa betra almennt viðhorf til lögreglunnar 

á Íslandi (M = 3,95, SD = 0,95) heldur en karlar (M = 3,59, SD = 1,17) og má sjá að munurinn 

milli kynja er marktækur miðað við 99% öryggismörk með p-gildið < 0,001. Það sem einnig 

má sjá í töflu 2 er að yngri þátttakendur telja viðhorf sitt til lögreglu vera verra en þátttakendur 

sem eru eldri. Ef horft er á yngsta aldurshópinn, sem er 18 til 20 ára, er meðal viðhorf þess 

hóps 3,41 af 5 og aldurshópurinn 21 til 29 ára hefur meðaltalið 3,51 en elstu tveir 

aldurshóparnir eru annars vegar 50 til 59 ára sem hefur meðaltalið 4,09 og hins vegar 

aldurshópurinn 60 ára og eldri sem hefur meðaltalið 4,11. Þá er aldurshópurinn 40 til 49 ára 

sem telja viðhorf sitt betra en aðrir aldurshópar með meðaltalið 4,19. Munurinn á milli 

aldurshópa og viðhorfs er marktækur miðað við 99% öryggismörk og með p < 0,001. 

Tafla 2: Meðalviðhorf eftir kyni og aldri. 
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Eins og má sjá í töflu 3 þá hafa einstaklingar sem hafa starfað eða eru að starfa hjá 

lögreglunni betra viðhorf til lögreglunnar (M = 4,50, SD = 0,79) heldur en þeir sem ekki vilja 

svara (M = 3,57, SD = 1,4) eða þeir sem hafa ekki starfað hjá lögreglunni (M = 3,77, SD = 

1,06), en munurinn er marktækur miðað við 99% öryggismörk þar sem p = 0,007. Þegar skoðað 

er út frá hæstu menntun þátttakenda má sjá að þeir sem lokið hafa meistaragráðu á háskólastigi 

telja viðhorf sitt til lögreglunnar vera best (M = 4,05, SD = 0,985) en þeir sem hafa lokið 

doktorsprófi telja viðhorf sitt vera verst (M = 1,25, SD = 0,50) sem má telja sem slæmt viðhorf 

þar sem skalinn á viðhorfi er frá einum til fimm eins og sjá má í töflu 3, þó er munurinn ekki 

marktækur þar sem p = 0,59.  

Tafla 3: Meðalviðhorf eftir menntun og starfi innan lögreglunnar. 

 

Þegar horft er til búsetu þátttakenda var notast við tvær breytur, annars vegar þá sem 

búsettir voru á höfuðborgarsvæðinu og hins vegar utan höfuðborgarsvæðisins þar sem 

breyturnar „Vesturland/vestfirðir, Norðurland, Austurland, Suðurland, Suðurnes og annað“ 
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betra eða að meðaltali 3,80 á móti 3,77 hjá þeim sem búsettir eru utan þess (sjá töflu 4), þó 

ekki sé marktækur munur milli búsetu og viðhorfs (p = 0,761). Einnig má sjá að mjög svipað 
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meðaltalið er hjá þeim sem sjá lögreglu tvisvar til sex sinnum í viku (M = 3,92, SD = 0,97) 

eins og sjá má í töflu 4.  

Tafla 4: Meðalviðhorf eftir búsetu og hversu oft þátttakendur sjá lögreglu í sínu hverfi. 

 

 

 

 

  

 

 

Þátttakendur sem búsettir eru utan höfuðborgarsvæðið virðast sjá lögreglu örlítið oftar 

í sínu hverfi (M = 3,46, SD = 1,205) heldur en þátttakendur sem búsettir eru á 

höfuðborgarsvæðinu (M = 3,11, SD = 1,14). Þegar við skoðum þá þátttakendur sem höfð hafa 

verið einhverskonar afskipti af, af hálfu lögreglunnar, til dæmis vegna framburðar, verið 

handtekin/-n og fleira, og það skoðað út frá hvernig þátttakendur töldu framkomu 

lögreglumannsins hafi verið, töldu þeir lögregluna hafa verið kurteisa í samskiptum almennt 

(M = 4,56, 1,47) þar sem einn er talið mjög ókurteis framkoma og sex sem mjög kurteis 

framkoma. Konur töldu framkomu lögreglunnar aðeins betri heldur en karlar þar sem konur 

voru með 4,63 og karlar 4,50 að meðaltali. Ef horft er næst til búsetu þátttakanda og upplifun 

þeirra af framkomu lögreglunnar er næstum alveg jafnt milli þeirra sem búsettir eru á 

höfuðborgarsvæðinu (M = 4,57) og þeirra sem búa utan þess (M = 4,54). Það sem má sjá í 

úrvinnslu gagnana er að sá aldurshópur sem telur framkomu lögreglunnar versta eru 60 ára og 

eldri með meðaltalið 4,09 og sá aldurshópur sem telur hana sem besta er 50-59 ára með 

meðaltalið 4,68 en þessi munur milli aldur og álit á framkomu lögreglunnar er ekki marktækur 

með p = 0,867.  
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 Þátttakendur telja lögreglu heilt yfir tryggja öryggi almennings með slæmu eða góðu 

starfi eða að meðaltali 3,87 þar sem einn er mjög slæmu starfi og fimm er mjög góðu starfi (sjá 

töflu 5). Ef horft er til þeirra þátttakenda sem telja lögreglu ekki vera skila góðu starfi hvað 

varðar öryggi almennings þá eru 8,9% þátttakanda sem telja svo og 72% telja lögreglu tryggja 

öryggi almennings vel. 

Tafla 5: Hversu vel telja þátttakendur lögregluna tryggja öryggi almennings í fjölda og 
prósentuhlutfalli.  

Svarmöguleikar Fjöldi prósentuhlutfall 

Mjög slæmu starfi 13 3,2% 

Frekar slæmu starfi 23 5,7% 

Í meðallagi 77 19,1% 

Nokkuð góðu starfi 180 44,7% 

Mjög góðu starfi 110 27,3% 

 

 Tekið var saman úrtak með 158 þátttakendum, þar sem þeir sem höfðu haft 

einhverskonar samskipti við lögregluna voru settir saman í úrtak. Ásamt því voru allar viðhorfs 

og álitsspurningarnar settar saman í eina breytu, en þar má sjá að þátttakendur telja viðhorf og 

álit sitt frekar gott til lögreglunnar (M = 16,27, SD = 4,15) á skalanum sex til 22 þar sem sex 

er talið versta viðhorf og álit og 22 besta viðhorf og álit. Þegar horft er til munar á milli 

kynjanna má sjá að karlar hafa betra viðhorf og álit á lögreglunni (M = 16,57, SD = 4,21) þegar 

allar spurningarnar eru settar saman frekar en konur (M = 15,87, SD = 4,07). Þegar sama úrtak 

er skoðað út frá menntun má sjá að þeir sem lokið hafa doktorsnámi telja viðhorf sitt og álit 

helmingi verra en þeir sem hafa lokið öðru námi eða að meðaltali 8,0 á móti 16,06 til 16,82 hjá 

þeim sem lokið hafa ekki hafa lokið doktorsprófi. Þeir sem starfað hafa hjá lögreglunni hafa 



20 
 
 

einnig betra viðhorf og álit (M = 19,9, SD = 2,51) en þeir sem ekki hafa starfað hjá lögreglu 

(M = 16,05, SD = 4,06).  

3.2. Álit almennings 

Þegar niðurstöður úr öðrum hluta spurningarlistans eru skoðaðar, þar sem fullyrðingar 

voru settar fram og þátttakendur áttu að meta hversu sammála eða ósammála þeir væru þeim 

fullyrðingum. Í töflu 6 má sjá að meirihluti þátttakenda eru sammála því að lögreglan sinni 

starfi sínu vel og að lögreglan sé ein af grunnstoðum samfélagsins ásamt því að lögregla sinni 

hættulegu starfi. Einnig voru 89,9% þátttakenda sem voru sammála því að þeir myndu hafa 

samband við lögreglu ef þau væru í hættu á móti 6,6% sem voru ósammála því að hafa 

samband. 

Tafla 6: Hversu sammála eða ósammála eru þátttakendur eftirfarandi fullyrðingum í fjölda 
og prósentu. 

Fullyrðingar Mjög 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Hlutlaus Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 

Lögreglan sinnir 

starfi sínu vel. 

22 (5,5%) 48 (11,9%) 62 (15,4%) 177 (43,9%) 94 (23,3%) 

Lögreglan sinnir 

hættulegu starfi. 

21 (5,2%) 20 (5%) 27 (6,7%) 125 (31,0%) 198 (49,1%) 

Lögreglan er ein af 

grunnstoðum 

samfélagsins. 

24 (6%) 1 (2,7%) 37 (9,2%) 117 (29%) 204 (50,6%) 

Laun lögreglumanna 

eru í samræmi við 

störf þeirra. 

119 (29,5%) 109 (27%) 125 (31%) 27 (6,75%) 16 (4%) 
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Ég myndi breyta 

ýmsu hjá lögreglunni 

ef ég gæti. 

8 (2%) 33 (8,2%) 174 (43,2%) 119 (29,5%) 61 (15,1%) 

Ég myndi hafa 

samband við lögreglu 

ef ég væri í hættu. 

9 (2,2%) 17 (4,2%) 14 (3,5%) 56 (13,9%) 299 (74,2%) 

      

 

Ef svör eru skoðuð með hliðsjón af kyni þátttakenda með tilliti til hversu sammála eða 

ósammála þeir eru að lögreglan sinni starfi sínu vel þá má sjá að meðaltal saman er 3,68 á 

skalanum einn til fimm þar sem einn er mjög ósammála og fimm er mjög sammála. Þá telja 

konur lögreglu sinna starfi sínu aðeins betur en karlar þar sem meðaltalið er 3,75 hjá konum en 

3,57 hjá körlum en þó er ekki marktækur munur á milli (p = 0,108). Eins og sést í töflu 6 má 

sjá að 89,9% eru sammála því að þeir myndu hafa samband við lögreglu og því meðaltalið 5,48 

á þrepinu einn og upp í sex. Varðandi þá spurningu hvort lögregla sinni starfi sínu vel má sjá 

að konur eru aðeins líklegri til að hafa samband við lögreglu ef þær eru í hættu frekar en karlar 

eða 5,6 á móti 5,3 að meðaltali. Eins og sjá má í töflu 6 eru flestir þátttakenda sammála því að 

lögregla sinni starfi sínu vel og ef við skoðum að út frá aldri þátttakenda má sjá að þeir sem 

eru mest sammála því að meðaltali er aldurhópurinn 60 ára og eldri (M = 4,0, SD = 0,877) á 

þrepinu einn til fimm og sá aldurshópur sem er minnst sammála er 40-49 ára (M = 3,51, SD = 

1,22), en munurinn milli þess er næstum því marktækur með p = 0,053. 

 Þegar niðurstöður eru skoðaðar hvað varðar virðingu lögreglunnar, valdbeitingu, 

skotvopn lögreglu ásamt þekkingu á geðrænum kvillum og fíknisjúkdómum. Það má sjá að 

meirihluti þátttakenda eru sammála því að lögreglan sýni almenningi virðingu (58,3%), en færri 
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þátttakendur eru sammála því að lögregla beri virðingu fyrir minnihlutahópum (38%) og eru 

39% þátttakanda hlutlausir hvað þetta varðar eins og sjá má í töflu 7. 

Tafla 7: Hversu sammála eða ósammála eru þátttakendur eftirfarandi fullyrðingum í fjölda 
og prósentu. 

Fullyrðingar Mjög 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Hlutlaus Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 

Lögreglan ber 

virðingu fyrir 

almenningi. 

20 (5%) 54 (13,4%) 82 (20,1%) 178 (44,2%) 57 (14,1%) 

Lögreglan ber 

virðingu fyrir 

minnihlutahópum. 

33 (8,2%) 42 (10,4%) 157 (39%) 107 (26,6%) 46 (11,4%) 

Lögreglumenn beita 

meira valdi en þörf 

er fyrir. 

48 (11,9%) 111 (27,5%) 145 (36%) 60 (14,9%) 37 (9,2%) 

Ég er hlynntur því 

að lögregla beri 

skotvopn. 

137 (34%) 89 (22,1%) 84  (20,8%) 64 (15,9%) 22 (5,5%) 

Lögreglan þarf meiri 

þekkingu á 

geðrænum kvillum. 

4 (1,0%) 9 (2,2%) 79 (19,6%) 156 (38,7%) 148 (36,7%) 

Lögreglan þarf meiri 

þekkingu á 

fíknisjúkdómum. 

8 (2%) 21 (5,2) 97 (24,1) 139 (34,5%) 131 (32,5%) 
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Alls 39,4% þátttakenda telja að lögreglan beiti hæfilegu valdi og fari ekki yfir 

valdaheimildir sínar. Þó eru 24,1% þátttakanda sem telja lögregluna beita meira valdi en þörf 

er á. Þótt að fleiri telji lögreglumenn ekki beita meira valdi en þörf er á má sjá að meirihluti 

þátttakanda eru ósammála því að lögregla eigi að bera skotvopn eða 56,1% og 21,4% eru 

sammála því að lögregla ætti að bera skotvopn. 

3.3. Valdbeiting og vopnaburður lögreglu 

Ef skoðaðar eru betur fullyrðingarnar „lögreglumenn beita meira valdi en þörf er fyrir“ og „ég 

er hlynntur því að lögregla beri skotvopn“ má sjá að valbeiting hefur meðaltalið 3,80 á 

skalanum einn til sex þar sem einn er mjög ósammála og sex er mjög sammála. Konur eru 

aðeins meira ósammála (M= 3,78, SD = 1,03) heldur en karlar (M = 3,84, SD = 1,26) en þó var 

þessi munur ekki marktækur með p = 0,56. Ásamt því má sjá að þeir þátttakendur sem starfað 

hafa í lögreglu eru meira ósammála (M = 2,5, SD = 0,79) þeirri fullyrðingu að lögreglan beiti 

meira valdi en þörf er á heldur en þeir sem ekki hafa starfað hjá lögreglunni (M = 3,86, SD = 

1,11) ásamt þeim sem ekki vildu svara hvort þeir hefðu starfað hjá lögreglunni þar sem sá hópur 

var mest sammála því að lögreglumenn beiti meira valdi en þörf er fyrir (M = 4,0, SD = 1,16). 

Þessi munur var marktækur með p = < 0,001. Þegar fullyrðingin „ert þú hlynntur því að 

lögreglan beri skotvopn“ er skoðuð er meðaltalið 3,32 á skalanum einn til sex þar sem einn er 

mjög ósammála og sex mjög sammála, konur eru minna sammála því að lögregla beri skotvopn 

(M = 3,15, SD = 1,16) heldur en karlar (M = 3,54, SD = 1,41) og er þessi munur marktækur 

miðað við 99% öryggismörk með p = 0,002. Þeir sem starfað hafa verið hjá lögreglunni eru 

einnig meira hlynntir því að lögregla ætti að beri skotvopn (M = 4,61, SD = 1,58) frekar en þeir 

sem ekki hafa starfað (M =3,26, SD = 1,24) eða þeir sem ekki vildu svara (M = 3,0, SD = 1,16) 

og var þessi munur einnig marktækur miðað við 99% öryggismörk með p = <0,001). Ef skoðað 

er út frá menntun einstaklinga og hvort þeir séu hlynntir því að lögregla beri skotvopn má sá 

að þeir sem lokið hafa aðeins grunnskólaprófi eru mest sammála því með meðaltalið 3,58 og 
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þeir sem eru mest ósammála því eru þau sem lokið hafa doktorsprófi með meðaltalið 2,25 og 

má sjá er munurinn marktækur miðað við 95% öryggismörk með p = 0,01. 

3.4. Þekking á geðrænum vanda og fíknivanda 

Það er mikill meiri hluti þátttakenda sem telja að lögreglan þurfi meiri þekkingu á 

geðrænum vanda og fíknivanda eins og sjá má í töflu 7 þar sem 75,4% þátttakanda eru sammála 

því að lögreglumenn þurfi meiri þekkingu á geðrænum vanda á móti 3,2% sem eru ósammála 

því að hún þurfi meiri þekkingu og 67% telja lögregluna þurfa meiri þekkingu á fíknivanda á 

móti 7,2% þátttakanda telja hana ekki þurfa meiri þekkingu. Á skalanum einn upp í sex þar 

sem einn er mjög ósammála og sex er mjög sammála má sjá að meðaltal þeirra sem telja 

lögreglu þurfi meiri þekkingu á geðrænum vanda er 5,03 og meðaltal þess að lögregla þurfi 

meiri þekkingu á fíknivanda er 4,85 eins og sjá má í töflu 8. Einnig í töflu 8 má sjá að konur 

eru örlítið meira sammála því að lögreglan þurfi meiri þekkingu á geðrænum vanda og 

fíknivanda heldur en karlar en þó er ekki marktækur munur á milli kynja og að lögregla þurfi 

meiri þekkingu á geðrænum vanda (p = 0,336) og fíknivanda (p = 0,55). 

Tafla 8: Meðaltal á hvort þátttakendur séu sammála eða ósammála því að lögregla þurfi 
meiri þekkingu á geðrænum vanda eða fíknivanda, ásamt mun milli kynja.   

 

 Þeir sem hafa starfað hjá lögreglunni af þátttakendum eru frekar sammála því að 

lögregla þurfi meiri þekkingu á geðrænum vanda (M = 4,67, SD = 0,91) og einnig meiri 

þekkingu á fíknivanda (M = 4,17, SD = 1,15) en þó eru þeir sem hafa ekki starfað hjá 

lögreglunni meira sammála að lögreglan þurfi meiri þekkingu á geðrænum vanda (M = 5,04, 
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SD = 1,02) og einnig fíknivanda (M = 4,89, SD = 1,09), en þó er ekki marktækur munur milli 

hvort þátttakendur hafa starfað hjá lögreglu og meiri þekkingu á geðrænum vanda (p = 0,21) 

og heldur ekki milli hvort þátttakendur hafi starfað innan lögreglu og þekkingu á fíknivanda en 

þó næstum með p = 0,058.  

 Þegar skoðað er hversu sammála þátttakendur eru því að lögreglan þurfi meiri þekkingu 

á geðrænum vanda eða fíknivanda og tengsl þeirra breyta við hvernig þátttakendur meta 

viðhorf sitt til lögreglunnar má sjá að þeir sem telja viðhorf sitt sem mjög gott eru minnst 

sammála því að lögregla þurfi meiri þekkingu á þessum vanda eins og sjá má í töflu 9 hér að 

neðan, ásamt því að þau sem telja viðhorf sitt í meðallagi eru mest sammála því að lögregla 

þurfi meiri þekkingu á geðrænum vanda og þau sem telja viðhorf sitt sem frekar slæmt eru mest 

samþykk því að lögregla þurfi meiri þekkingu á fíknivanda. Marktækur munur, miðað við 99% 

öryggismörk, er á milli bæði almenns viðhorfs og meiri þekkingar á geðrænum vanda (p = 

0,005), ásamt meiri þekkingu á fíknivanda (p = < 0,001). 

Tafla 9: Meðaltal á mun milli viðhorf og hvort lögregla þurfi meiri þekkingu á geðrænum 
vanda eða fíknivanda. 

 

3.5. Skilaboð varðandi lögreglunám og lögreglunnar á Íslandi 

Í lok rannsóknarinnar var athugað hvort þátttakendur vildu koma skilaboðum á framfæri hvað 

varðar lögreglunám og/eða lögreglunnar á Íslandi og komu alls 47 svör frá þeim 403 sem tóku 

þátt. Hér að neðan koma orðrétt svör hjá 13 þátttakendum sem tekin voru saman og sett í 

tilviljunarkennda röð. Öll þau skilaboð sem bárust má finna í viðauka B.  
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Þátttakandi 1. „Það þarf að kynna sér hin ýmsu sýningamyndir geðsjúkdóma vel. 

Reynsla margra með slíka er hræðileg af lögreglunni þar sem valdbeiting var mikil þegar það 

hefði verið með meiri kunnáttu verið hægt að komast hjá henni.“ 

Þátttakandi 2. „Þarf að læra meira um geðrænar fatlarnir. Þarf að geta komið aðilum í 

viðeigandi útæði þegar afskipti eru höfð af eða hafa lágmarksþekkingu á mismunandi fötlunuj 

uppá hvernig á að koma fram við einstakling.“ 

Þátttakandi 3. „Talsverður munur er á samskiptum við fulltrúa lögreglunnar á 

landsbyggðinni og á höfuðborgarsvæðinu. Í starfi mínu sem dyravörður eða 

björgunarsveitarmaður á maður samskipti við lögregluþjóna á jafningjagrundvelli á 

landsbyggðinni frekar en í borginni. Vitaskuld er einstaklingsmunur en ég tel að mikill munur 

sé á vinnustaðarmenningu lögreglustöðva ef horft er á t.d. Austurland v.s. Höfuðborgin. Gangi 

þér vel.“ 

Þátttakandi 4. „Efla löggæslu og setja hærri kröfur á nýnema, lengja skólann. Einnig 

væri gaman að sjá hærri kjör innan lögregglunnar, þannig að yfirvinna væri val en ekki skylda 

til að lifa út mánuðinn.“ 

Þátttakandi 5. „Tel mikilvægt að efla löggæslu, fjölga lögreglumönnum, og gera 

lögregluna meiri sýnilega.“ 

Þátttakandi 6. „Mér finnst eins og bjartari framtíð lögreglunnar se framundan þar sem 

námið í lögreglufræði er orðið svo mikið betra en það var. Ég hef bæði átt samskipti við kurteisa 

lögreglu og einnig dónalega lögreglu sem horfði niður til manns. Einnig hafa komið upp mál 

nú fyrir stuttu þar sem lögreglan hefur ekki rannsakað nægilega dauða einstaklinga sem glíma 

við vímuefnavanda svo mér finnst þurfa að auka fræðslu og þekkingu innan lögreglunnar og 

hvað þá eldri lögreglum varðandi fíknisjúkdóma og geðræna vanda svo þeir fái betri skilning í 

garð þess fólks. Það er mikilvægt að þó svo að lögreglumaður hafi starfað í mörg ár sem 
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lögreglumaður að hann afli sér nýrra þekkingar að hverju sinni til að bæta sig í starfi í takt við 

tíma.“ 

Þátttakandi 7. „Inngöngu Kröfur í lögregluna hafa aukist sem er allt gott og blessað 

en laun ekki í samræmi við það.“ 

Þátttakandi 8. „Lögreglan þarf ekki meira menntað fólk og að hafa lögreglunám á 

háskólastigi er fráleitt, þú lærir ekki í skóla hvernig á að höndla erfiðar aðstæður sem 

lögreglumaður. Það þarf að þjálfa fólk í þessar aðstæður með því að setja það í þessar aðstæður, 

leyfa þeim fylgjast með vönu fólki í erfiðum aðstæðum og umfram allt! KENNA ÞVÍ AÐ 

KYNGJA HRÆÐSLUNNI!!!! Það er alltof alltof ALLTOF oft sem að lögreglumenn sem eru 

í aðstæðum sem þeir ráða ekkert við og enda á að beita alltof miklu valdi því þau annaðhvort 

kunna ekki eða geta ekki höndlað aðstæður sem þeir eru í vegna vankunnáttu, hræðslu eða 

mikilmennskubrjálæðis og svona fólk hefur ekkert að gera í svona valdastöðu! Inntökuprófið 

ætti að vera meira sálrænt heldur en líkamlegt (þó svo að það ætti líka vera líkamlegt) og það 

þyrfti að vera miklu meira um það að fólki sé vikið úr störfum fyrir röng vinnubrögð til þess 

að koma í veg fyrir að það misnoti sér svona gífurlega valdastöðu. Það er ekkert verra en 

lögæsluaðili sem misnotar vald sitt á einn eða annan hátt og það er ALLTOF mikið um það á 

þessu litla landi og það þarf að breytast! Þangað til þá bið ég ekki um aðstoð lögreglu til þess 

að þau komi og geri það sem ég er fullfær um að gera sjálfur.“ 

Þátttakandi 9. „Lögreglan mætti beita sér harðar gegn alvöru glæpum, í dag er 

tilfinningin að alvarlegustu glæpirnir miðað við sektir og refsiákvæði séu stöðu og hraðabrot í 

umferðinni, en endalausir aflsættir gefnir í fíkniefna og líkamsárásar glæpum.“ 

Þátttakandi 10. „Tel mikilvægt að efla löggæslu, fjölga lögreglumönnum, og gera 

lögregluna meiri sýnilega.“ 

Þátttakandi 11. „Þegar kemur að starfi lögreglunar, við að vakta viðburði eða bregðast 

við neiðarástandi þá tel ég hún gera mjög góða hluti og með fínt fólk á snærum sér, en í dags 
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daglegu umstangi og sérstaklega að bregðast við ástandi sem er kannski ekki neiðarrúrræði eða 

deilur á milli fólks þá er lögreglan oft með engan áhuga á að hjálpast við að leysa vandamálin. 

Og svo þegar kemur að umferðareftirliti þá mætti lögreglan vera meira sýnileg og ekki fela sig 

eða reyna "tricka" fólk til að ná því þegar það brýtur smávægilega af sér.“ 

Þátttakandi 12. „Hef trú á að vel menntaðir lögreglumenn hafi þá þekkingu sem þarf 

til þess að takast á við erfitt starf en það tryggja þeim gott aðgengi að endurmenntun“ 

Þátttakandi 13. „Þið eruð hugrökk að fara í þetta nám, þið lendið í aðstæðum sem 

almenningur vill ekki lenda í. Þið eruð þjóðinni til sóma .“ 

4. Umræður 

Meginástæðan fyrir þessari rannsókn var að skoða viðhorf og álit almennings til lögreglunnar 

á Íslandi og athuga hversu gott eða slæmt það er. Ásamt því að skoða það álit sem almenningur 

hefur á lögreglu hvað varðar þekkingu á geðrænum vanda, fíknivanda, valdbeitingu, 

vopnaburði og virðingu. Í þessum atriðum var athugað hvort kyn, aldur, menntun, búseta og 

hvort þátttakendur höfðu starfað innan lögreglu eða ekki, myndu hafa áhrif á almennt viðhorf 

og álit til þeirra þátta sem koma fram hér að ofan.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að almennt viðhorf almennings til 

lögreglunnar á Íslandi er gott sem er í samræmi við niðurstöður Margrétar Valdimarsdóttur 

(2017;2018;2019;2020). Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu einnig fram á að konur séu 

með betra viðhorf en karlar sem er í samræmi við rannsókn Margrétar og má sjá í þessari 

rannsókn að eldri þátttakendur voru líklegri til að hafa betra viðhorf sem er að hluta til í 

samræmi við rannsókn Margrétar frá 2018 en þar var elsti hópurinn með besta viðhorfið. Aftur 

á móti samræmist niðurstaða um viðhorf hinna yngstu ekki þessari rannsókn þar sem yngstu 

þátttakendurnir töldu viðhorf sitt verst. Þessi rannsókn sýndi einnig fram á að þeir sem hafa 

starfað hjá lögreglunni hafa betra viðhorf til hennar sem ætti þó ekki að koma að óvart þar sem 
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þeir þátttakendur hafa reynslu á starfi lögreglunnar og eru því partur af henni þó þarf að taka 

fram að aðeins 18 þátttakendur höfðu starfað hjá lögreglunni. Niðurstöður sýndu fram á að þau 

sem lokið hafa meistaranámi á háskólastigi voru með jákvæðasta viðhorfið og þau sem höfðu 

neikvæðasta viðhorfið voru þeir þátttakendur sem höfðu lokið doktorsnámi en tekið skal fram 

að aðeins voru fjórir þátttakendur sem lokið höfðu doktorsnámi. Niðurstöður sýndu einnig fram 

á að ekki var mikill munur á viðhorfi milli þess hvort þátttakendur voru búsettir á 

höfuðborgarsvæðinu og þeirra sem búsettir voru utan þess, sem og hversu oft þátttakendur sáu 

lögreglu í sínu hverfi. Niðurstöður sýndu einnig fram á að flestir þátttakendur töldu einnig að 

lögreglan sinni góðu starfi við því að tryggja öryggi almennings ásamt því að vera sammála 

því að lögreglan sinni starfi sínu heilt yfir vel og voru konur sem töldu lögreglu sinna því betur 

heldur en karlar. Niðurstöður sýndu einnig fram á að meiri hluti þátttakenda væri sammála því 

að lögregla sinnir hættulegu starfi og að hún væri ein af grunnstoðum í íslensku samfélagi en 

aftur á móti voru ósammála því að laun lögreglumanna væru ekki í samræmi við störf þeirra.  

Þegar skoðaðar eru niðurstöður hvað varðar virðingu, valdbeitingu og vopnaburð 

lögreglu mátti sjá að meiri hlutinn var sammála því að lögregla beri virðingu fyrir almenningi 

en þegar það kom að virðingu lögreglu til minnihlutahópa voru voru þeir ekki eins sammála og 

hækkaði þá hlutfall þeirra sem voru ósammála og hlutlausir því. Niðurstöður sýndu að heilt 

yfir eru þátttakendur ósammála eða hlutlausir um það hvort lögregla beiti meira valdi en þörf 

eru fyrir ásamt því að konur voru meira ósammála því heldur en karlar. Meiri hluti þátttakanda 

voru þá ósammála því að lögregla ætti að bera skotvopn og voru konur minna hlynnt því en 

karlar að lögregla ætti bera skotvopn ásamt því má sjá að þeir sem starfað hafa hjá lögreglunni 

voru hlynntir því að lögregla ætti að bera skotvopn en þeir sem ekki hafa starfað og gæti það 

skýrst út frá því að þeir hafa vitneskju um það hvað starfið felur í raun í sér ásamt hættu þess. 

Þegar það kemur að niðurstöðum hvað varðar þekkingu á geðrænum vanda og fíknivanda má 

sjá að mikill meiri hluti er sammála því að lögregla þurfi meiri þekkingu, voru þó þátttakendur 



30 
 
 

meira sammála því að lögregla þurfi meiri þekkingu á geðrænum vanda heldur en fíknivanda 

og má sjá að konur töldu lögreglu þurfa meiri þekkingu á bæði geðrænum vanda og fíknivanda. 

Þegar tengsl milli viðhorfs og hvort lögregla þurfi meiri þekkingu á geðrænum vanda og 

fíknivanda má sjá að þau sem hafa betra viðhorf til lögreglunnar eru minna sammála því að 

lögregla þurfi meiri þekkingu. Þessar niðurstöður eru í samræmi við rannsókn Okhrimenko 

o.fl. (2020) þar sem niðurstöður þeirra sýndu einnig fram á að aukin menntun og þjálfun 

lögreglumanna hefur áhrif á það hvernig almenningur horfir á og metur störf lögreglunnar.  

Í lok spurningalistans (sjá viðauka A), gátu þátttakendur komið skilaboðum áleiðis 

hvað varðar nám og störf lögreglunnar á Íslandi. Margt af þessum skilaboðum voru jákvæð 

eins og til dæmis „þið eruð þjóðinni til sóma“ og „hef trú á að vel menntaðir lögreglumenn hafi 

þá þekkingu sem þarf til að takast á við erfitt starf“ og „Haldið áfram góðu starfi“. Ásamt því 

komu neikvæð skilaboð eins og „Það er alltof alltof ALLTOF oft sem að lögreglumenn sem 

eru í aðstæðum sem þeir ráða ekkert við og enda á að beita alltof miklu valdi því þau annaðhvort 

kunna ekki eða geta ekki höndlað aðstæður sem þeir eru í vegna vankunnáttu.“. Ásamt því 

komu þrenn skilaboð um þekkingu á geðrænum vanda og fíknivanda, má sjá í niðurstöðum 12 

skilaboð sem bárust en öll önnur skilaboð sem bárust má finna orðrétt í viðauka B. 

Þrjár tilgátur af fjórum stóðust og voru þær að konur hafa jákvæðara viðhorf til lögreglu 

en karlar, almenningur telur lögreglu þurfa meiri þekkingu á geðrænum vanda og fíknivanda, 

en þeir sem telja lögreglu ekki þurfa betri þekkingu telja viðhorf sitt jákvæðara til lögreglunnar. 

Sú tilgáta sem stóðst ekki beint var að því eldri sem einstaklingur er því jákvæðara viðhorf hafa 

einstaklingar, aldurshópurinn 40-49 ára hefur jákvæðasta viðhorfið og en má þó sjá að elstu 

þrír aldurshóparnir hafa jákvæðara viðhorf heldur en yngstu þrír aldurshóparnir.  

Ávinningur rannsóknarinnar eru fyrst og fremst að hægt er að sjá hvort viðhorf er í 

samræmi við fyrri rannsóknir ásamt því skoðar þessi rannsókn álit almennings til nokkurra 

mismunandi viðfangsefna hjá lögreglunni. Kostnaður rannsóknarinnar er enginn annar en 
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tímakostnaður og tók framkvæmdin ekki langan tíma þar sem henni var komið á framfæri í 

gegnum Internetið og notast var við samfélagsmiðla. Einnig gat almenningur komið áleiðis 

athugasemdum/ábendingum um sem mögulega mætti skoða í námi meðal lögreglumanna og 

hjá lögreglunni sem bætt gæti framtíðarsýn.  

Þótt það séu ákveðnir kostir við rannsóknina þá eru einnig gallar, fyrst og fremst eru 

aðeins 403 þátttakendur og fleiri þátttakendur myndu mögulega gefa marktækari niðurstöður. 

Þar sem leitað var eftir þátttakendum á samfélagsmiðlum hjá rannsakanda þá var ekki hægt að 

leitast eftir eins fjölbreyttum hópi þátttakenda eins og ef sent væri út í gegnum stærri 

gagnagrunn. Þrátt fyrir lítinn fjölda þátttakenda má sjá að niðurstöður um viðhorf er í samræmi 

við fyrri rannsóknir.  

Ef skoða á atriði sem mögulega geta haft áhrif á viðhorf einstaklinga og álit til 

ákveðinna viðfangsefna má sjá að lögregla hefur verið mikið í fjölmiðlum hérlendis ásamt 

erlendis á meðan rannsókn stóð yfir ásamt vikum og mánuðum fyrir sem geta haft góð og slæm 

áhrif hvað varðar. Þau málefni sem voru hátt í umræðunni vikum og mánuðum fyrir 

rannsóknina voru mál eins og manndráp sem framið var í Rauðagerði hér á landi, mótmæli við 

þinghúsið í Washington í Bandaríkjunum, black lives matter byltingin og manndráp George 

Floyd sem lögreglumaður framdi  

Mikilvægi þessarar rannsóknar ásamt öðrum svipuðum rannsóknum er að yfirvöld, 

starfsfólk lögreglu og það starfsfólk sem sér um nám lögreglumanna geti horft á sjónarhorn 

almennings og hvernig almenningur upplifir störf lögreglunnar,  bæði það sem er gott og það 

sem þeir telja að megi bæta. 

Þegar horft er til framtíðarrannsókna á þessu viðfangsefni væri gott að fara dýpra í 

hvaða þekkingu almenningur telur lögreglu þurfi að bæta við sig til að geta fylgt kröfum 

samfélagsins. Einnig mætti skoða hvernig hægt væri að bæta viðhorf yngri einstaklinga til 

lögreglunnar á Íslandi þar sem ungt fólk í dag er framtíð landsins. Einnig mætti skoða hvort 



32 
 
 

munur væri á milli þeirra sem hafa starfað hjá lögreglunni og þeirra sem ekki hafa starfað innan 

lögreglunnar. 

Út frá þessari rannsókn er enn fremur hægt að álykta að viðhorf almennings er gott 

gagnvart lögreglunni almennt og að lögregla sé að sinna starfi sínu vel en vanti þó þekkingu á 

ákveðnu sviðum sem gæti haft mjög góð áhrif á mögulega framtíð lögreglunnar. Ásamt því að 

þeir sem eldri eru með betra viðhorft til lögreglunnar á Íslandi.  
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Viðauki A. 

1.Merktu hér að neðan ef þú samþykkir að taka þátt. 

Ég samþykki að taka þátt í rannsókninni. 

Viðhorf og álit almennings til lögreglunnar á Íslandi 

2.Hversu gott eða slæmt er viðhorf þitt til lögreglunnar á Íslandi? 

Mjög gott. 

Frekar gott. 

Í meðallagi. 

Frekar slæmt. 

Mjög slæmt. 

3.Ef þú horfir til síðastliðna 12 mánuði, hversu oft leitaðir þú eftir aðstoð, upplýsingum eða 

fræðslu hjá lögreglu? 

Aldrei. 

Einu sinni. 

2-5 sinnum. 

6-20 sinnum. 

Oftar en 20 sinnum. 

4.Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) varst þú með þá þjónustu sem þú fékkst hjá lögreglu vegna 

samskipta við hana eftir að þú baðst um þjónustu? 

Mjög ánægð(ur). 

Frekar ánægð(ur). 

Í meðallagi. 
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Frekar óánægð(ur). 

Mjög óánægð(ur). 

Fékk aldrei þjónustu lögreglu. 

5.Hefur lögregla haft afskipti af þér við störf sín og hvernig? 

Aldrei. 

Verið handtekin. 

Vitnis framburður. 

Annað. 

6.Ef lögregla hefur haft afskipti af þér, hvernig var framkoma lögreglumannsins? 

Mjög kurteis. 

Nokkuð kurteis. 

Í meðallagi. 

Frekar ókurteis. 

Mjög ókurteis. 

Aldrei haft afskipti af mér. 

7.Hversu góðu eða slæmu starfi finnst þér lögreglan skila sínu hvað varðar öryggi almennings? 

Mjög góðu starfi. 

Nokkuð góðu starfi. 

Í meðallagi. 

Frekar slæmu starfi. 

Mjög slæmu starfi. 
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8.Hversu oft sérð þú lögreglumann eða lögreglubíl í þínu hverfi/byggðarlagi að jafnaði? 

Daglega. 

2-6 sinnum í viku. 

2 til 4 sinnum í mánuði. 

Einu sinni í mánuði. 

Aldrei. 

9.Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 

 

Mjög 

ósammála 

Frekar 

ósammála Hlutlaus 

Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 

1. Lögreglan sinnir starfi sínu vel. 
     

2. Lögreglan tryggir öryggi almennings vel. 
     

3. Lögreglan sinnir hættulegu starfi. 
     

4. Lögreglan er ein af grunnstoðum samfélagsins. 
     

5. Laun lögreglumanna eru í samræmi við störf þeirra. 
     

6. Lögreglan ber virðingu fyrir almenningi. 
     

7. Lögreglan ber virðingu fyrir minnihlutahópum. 
     

10.Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 
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Mjög 

ósammála 

Frekar 

ósammála Hlutlaus 

Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 

8. Lögreglumenn beita meira valdi en þörf er fyrir. 
     

9. Spilling er innan lögreglunnar 
     

10. Ég myndi vilja starfa hjá lögreglunni. 
     

11. Ég myndi breyta ýmsu hjá lögreglunni ef ég gæti. 
     

12. Ég er hlynntur því að lögregla beri skotvopn. 
     

13. Lögreglan þarf meiri þekkingu á geðrænum kvillum. 
     

14. Lögreglan þarf meiri þekkingu á fíknisjúkdómum. 
     

15. Ég myndi hafa samband við lögreglu ef ég væri í 

hættu. 
     

11.Hvert er kyn þitt? 

Karl. 

Kona. 

Annað. 

12.Hver er aldur þinn? 

18-20 ára. 

21-29 ára. 
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30-39 ára. 

40-49 ára. 

50-59 ára. 

60 ára eða eldri. 

13.Hver er hæsta menntun þín? 

Grunnskóli. 

Stúdentspróf. 

Grunnám á háskólastigi (BA, BSc o.fl.). 

Meistaranám á háskólastigi (MA, MSc o.fl.). 

Doktorspróf. 

Annað nám. 

14.Hvar er búseta þín? 

Höfuðborgarsvæðið. 

Vesturland/Vestfirðir. 

Norðurland. 

Austurland. 

Suðurland. 

Suðurnes. 

Annað. 

15.Ég hef starfað eða starfa núna hjá lögreglunni. 

Já. 



42 
 
 

Nei 

Vil ekki svara. 

16.Er eitthvað sem þú villt koma til skila hvað varðar nám lögreglumanna og/eða lögreglunnar 

á Íslandi. 
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Viðauki B. 

1 anonymous Það er galið að lögreglumenn læri ekki grunn í stjórnsýslufræði í stað t.d tölfræði... 

2 anonymous Vantar meira starfsnám/msl í lögreglunámið 

3 anonymous 
Valdafíkn, ókurteisi, spilling og virðingarleysi, þetta eru stór vandamál innan 

löggunar og það þarf að gera grein fyrir þessum vandamálum í námi lögreglu. 

4 anonymous Til hamingju með nám á háskólastigi og gangi ykkur vel 

5 anonymous 
Finnst koma inn mikið af ungu fólki með dálítinn hroka sem er ekki gott Vil að 

kennt sé mannleg samskipti 

6 anonymous Halda áfram góðu starfi 

7 anonymous 
Hef trú á að vel menntaðir lögreglumenn hafi þá þekkingu sem þarf til þess að 

takast á við erfitt starf en það tryggja þeim gott aðgengi að endurmenntun 

8 anonymous 

Þið eruð hugrökk að fara í þetta nám, þið lendið í aðstæðum sem almenningur vill 

ekki lenda í. Þið eruð þjóðinni til sóma  

9 anonymous Glöð að það sé á háskólastigi enda ábyrgðarmikið starf. 

10 anonymous Glöð að það færðist yfir á háskólastig 

11 anonymous 

Lögreglan mætti beita sér harðar gegn alvöru glæpum, í dag er tilfinningin að 

alvarlegustu glæpirnir miðað við sektir og refsiákvæði séu stöðu og hraðabrot í 

umferðinni, en endalausir aflsættir gefnir í fíkniefna og líkamsárásar glæpum. 



44 
 
 

12 anonymous 

Það eru svartir sauðir inná milli í öllum starfsgreinum. Flestir eru fínir, en þó 

yfirleitt að reyna að sanna að það séu töggur í þeim sem hefur verulega áhrif á 

framkomu gagnvart borgarbúum. 

13 anonymous Takið Harðar á þjófnaði 

14 anonymous 
Þið standið ykkur eins og hetjur flest öll, lögregla sést mun meira þegar það er gott 

veður og virðist vera hvergi í leiðinlega veðri :) 

15 anonymous Mjög ósammála því að einstaklingar með ADGD geti ekki gengið i lögregluna 

16 anonymous Mættu vera sýnilegri 

17 anonymous 

Talsverður munur er á samskiptum við fulltrúa lögreglunnar á landsbyggðinni og 

á höfuðborgarsvæðinu. Í starfi mínu sem dyravörður eða björgunarsveitarmaður á 

maður samskipti við lögregluþjóna á jafningjagrundvelli á landsbyggðinni frekar 

en í borginni. Vitaskuld er einstaklingsmunur en ég tel að mikill munur sé á 

vinnustaðarmenningu lögreglustöðva ef horft er á t.d. Austurland v.s. 

Höfuðborgin. Gangi þér vel. 

18 anonymous Mikill munur á viðmóti lögreglu á milli landshluta, svara miðað við Norðurland 

19 anonymous 
Ég hef verið Dyravörður frá 2005 /2019 og átti alltaf góð samskiptu við lögrelluna. 

Ég vil að hunda deildin verði stór efld 2-3 hundar á hvern lögrellu embætti 

20 anonymous 
já skrítið hvað þið gerið lítið úr iðnnámi, ekki hægt að merkja við það eða er þessi 

könnun bara fyrir mentafólk ? 
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21 anonymous 
Það ætti að færa nám lögreglumanna í fyrra horf, hafa lögregluskólann áfram, en 

ekki hafa þetta sem háskólanám. 

22 anonymous 

Allt of mikiđ af gömlum fasistabikkjum sem eru löngu dottnar úr takt viđ 

samfélagiđ skipađar i valmikil embætti sem eru i raun hápólitisk og ætti ađ vera 

kosiđ um þessi embætti ekki bara skipađ! 

23 anonymous 

Lögreglan þarf ekki meira menntað fólk og að hafa lögreglunám á háskólastigi er 

fráleitt, þú lærir ekki í skóla hvernig á að höndla erfiðar aðstæður sem 

lögreglumaður. Það þarf að þjálfa fólk í þessar aðstæður með því að setja það í 

þessar aðstæður, leyfa þeim fylgjast með vönu fólki í erfiðum aðstæðum og 

umfram allt! KENNA ÞVÍ AÐ KYNGJA HRÆÐSLUNNI!!!! Það er alltof alltof 

ALLTOF oft sem að lögreglumenn sem eru í aðstæðum sem þeir ráða ekkert við 

og enda á að beita alltof miklu valdi því þau annaðhvort kunna ekki eða geta ekki 

höndlað aðstæður sem þeir eru í vegna vankunnáttu, hræðslu eða 

mikilmennskubrjálæðis og svona fólk hefur ekkert að gera í svona valdastöðu! 

Inntökuprófið ætti að vera meira sálrænt heldur en líkamlegt (þó svo að það ætti 

líka vera líkamlegt) og það þyrfti að vera miklu meira um það að fólki sé vikið úr 

störfum fyrir röng vinnubrögð til þess að koma í veg fyrir að það misnoti sér svona 

gífurlega valdastöðu. Það er ekkert verra en lögæsluaðili sem misnotar vald sitt á 

einn eða annan hátt og það er ALLTOF mikið um það á þessu litla landi og það 

þarf að breytast! Þangað til þá bið ég ekki um aðstoð lögreglu til þess að þau komi 

og geri það sem ég er fullfær um að gera sjálfur 

24 anonymous Senda alla lögreglumenn í lyfjapròf. 
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25 anonymous Asnalegt að það þurfi stúdentspróf til þess að geta lært lögreglu og löggæslufræði. 

26 anonymous 

Þegar kemur að starfi lögreglunar, við að vakta viðburði eða bregðast við 

neiðarástandi þá tel ég hún gera mjög góða hluti og með fínt fólk á snærum sér, en 

í dags daglegu umstangi og sérstaklega að bregðast við ástandi sem er kannski 

ekki neiðarrúrræði eða deilur á milli fólks þá er lögreglan oft með engan áhuga á 

að hjálpast við að leysa vandamálin. Og svo þegar kemur að umferðareftirliti þá 

mætti lögreglan vera meira sýnileg og ekki fela sig eða reyna "tricka" fólk til að 

ná því þegar það brýtur smávægilega af sér. 

27 anonymous Sumar löggur geta verið mjög osanngjarnar!! 

28 anonymous 

Þarf að læra meira um geðrænar fatlarnir. Þarf að geta komið aðilum í viðeigandi 

útæði þegar afskipti eru höfð af eða hafa lágmarksþekkingu á mismunandi fötlunuj 

uppá hvernig á að koma fram við einstakling. 

29 anonymous 

Klíkan sem ríkir innan Lögreglunnar (þessi þekkir þennan og þess vegna fær hann 

starf en ekki hinn sem er jafn fær eða jafnvel meira fær) er glötuð, mætti útrýma 

henni. Eins finnst mér að Lögreglan yfir höfuð ætti að vera duglegari að gefa 

ómenntuðum einstaklingum sem stefna á námið starfsreynslu, maður veit ekki 

hvort þetta sé fyrir mann fyrr en maður prófar. 

30 anonymous 

Almenn samskipti, hvenær á ađ spjalla og hvenær skal bregđast viđ, ađ kyn skiptir 

ekki máli í vitnisburđum, skilja betur ađstæđur, passa betur upp á vitni, hvernig 

skal gera rannsóknir, ađskilja nána einstaklinga viđ glæpi 

31 anonymous Ánægjulegt að það sé orðið Háskólanám. 
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32 anonymous Spiltir aumingja upp til hópa sem eru svaka töffar í grímu búning 

33 anonymous 

Lögreglan er ekki betri eða með meira völd enn almenning. Mér finnst lögreglan 

koma alltaf ógeðslegt fram við fólk, ég hef aldrei liðið vel í kringum lögguna 

vegna stælum og dónaskap frá þeim. 

34 anonymous 

Það þarf að kynna sér hin ýmsu sýningamyndir geðsjúkdóma vel. Reynsla margra 

með slíka er hræðileg af lögreglunni þar sem valdbeiting var mikil þegar það hefði 

verið með meiri kunnáttu verið hægt að komast hjá henni. 

35 anonymous 
Mætti kenna lögreglu að horfa ei á sig sem efri mátt, lögreglumaður/kona á að 

horfa á sig sem jafningja almennings. 

36 anonymous Ég kynnti mér grunnnám lögreglunnar og oh boy þetta er svakalegt. 

37 anonymous 

Mig langar að byrja a að segja að eg er alinn upp af lögregmanni og ber eg mikla 

virðingu fyrir þessu góða fólki en ég hef bæði orðið fyrir því og marg oft orðið 

vitni af þvi meira að segja i garð barna minna að hegðun lögreglumanna og kvenna 

hafa verið ógnandi og gerð til að reyna að hræða/plata fólk til að gefa frá sér þau 

stjórnarskrávörðu rettindi sem allir hafa. Og að lokum þá er alltof oft sem hegðun 

lögreglu er eins og þeir séu undanskildir þeim lögum og reglum sem þeir eru sjalfir 

að sjá til þesa að almenningur fylgi og tek eg dæmi með að vera með bíl utí kannti 

a þjóðvegi án þess hafa nein ljós né aðrar öryggisráðstafanir sem sem við hin 

þurfum að gæta 
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38 anonymous 

Efla löggæslu og setja hærri kröfur á nýnema, lengja skólann. Einnig væri gaman 

að sjá hærri kjör innan lögregglunnar, þannig að yfirvinna væri val en ekki skylda 

til að lifa út mánuðinn 

39 anonymous 

mér finnst að lögreglan mætti minnka gæslu aðeins i breiðholtinu, eg a heima þar 

og eg se lögreglu bíl í minnstalagi 3x a dag. hin hverfin er ekki með svona 

stanslaust eftirlit eins og ,,þarf” að vera i breiðholti. lenti i því um daginn að ég 

var að koma heim úr árbæjarlaug og er að keyra heim inn í breiðholtið að lögreglan 

er að stoppa umferð til þess að láta fólk blása fyrir kl 12 á sunnudegi, common..... 

40 anonymous Þykir námið í dag til fyrirmyndar. 

41 anonymous Nei 

42 anonymous Nei 

43 anonymous 
Tel mikilvægt að efla löggæslu, fjölga lögreglumönnum, og gera lögregluna meiri 

sýnilega. 

44 anonymous 

Mér finnst eins og bjartari framtíð lögreglunnar se framundan þar sem námið í 

lögreglufræði er orðið svo mikið betra en það var. Ég hef bæði átt samskipti við 

kurteisa lögreglu og einnig dónalega lögreglu sem horfði niður til manns. Einnig 

hafa komið upp mál nú fyrir stuttu þar sem lögreglan hefur ekki rannsakað 

nægilega dauða einstaklinga sem glíma við vímuefnavanda svo mér finnst þurfa 

að auka fræðslu og þekkingu innan lögreglunnar og hvað þá eldri lögreglum 

varðandi fíknisjúkdóma og geðræna vanda svo þeir fái betri skilning í garð þess 

fólks. Það er mikilvægt að þó svo að lögreglumaður hafi starfað í mörg ár sem 
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lögreglumaður að hann afli sér nýrra þekkingar að hverju sinni til að bæta sig í 

starfi í takt við tíma 

45 anonymous 
Inngöngu Kröfur í lögregluna hafa aukist sem er allt gott og blessað en laun ekki 

í samræmi við það 

46 anonymous 

Sé það ennþá skilyrði fyrir að komast í lögregluskólann að ná stafsetningarprófi. 

þá finnst mér að það mætti breytast. (það eru til forrit sem hjalpa lesblindum í 

stafsetningu). Takk fyrir að velja þetta starf. 

47 anonymous 

ég vil koma því fram að það er mikil spilling innan lögreglunnar, móttaka peninga 

til þess að koma í veg fyrir að lögreglan hafi afskipti af einhverjum. Lögreglan 

beitir oft miklu valdabrjálæði til þess að hræða fólk/ungt fólk/ungar stelpur til þess 

að sýna hver hafi völd. Lögum og reglum er ekki fylgt og hefur lögreglan ekki 

lesið fyrir mig rétt minn áður en ég var handtekin. hún hefur hótað mér, niðurlægt 

mig og ýtt mér fyrir það eitt að krefjast þess að þeir lesi fyrir mig rétt minn og fyrir 

það að spyrja hvort ég megi hringja á lögfræðing 

 

 

 


