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Ágrip 

Rannsóknir hérlendis sem erlendis sýna að traust til lögreglu mælist alla jafna minnst meðal 

ungs fólks á aldrinum 18 til 25 ára. Í fyrri rannsóknum hefur ungt fólk auðkennt að samskipti 

þeirra við lögregluna hafi mest áhrif á viðhorf þeirra og traust til hennar. Þá getur eitt tilfelli þar 

sem ungt fólk upplifir ósanngjarna meðferð eða framkomu lögreglumanna haft neikvæð áhrif á 

upplifun þeirra á lögreglunni almennt. Í þessari ritgerð er leitast við að kanna viðhorf og traust 

ungs fólks á Íslandi til lögreglunnar og varpa ljósi á hvað veldur því að ungt fólk treystir 

lögreglunni síður en þeir sem eldri eru. Rannsóknarspurningin sem við leitum svara við er 

eftirfarandi: Hvaða áhrif hafa fyrri samskipti ungs fólks við lögreglumenn á viðhorf og traust 

þeirra til lögreglunnar? Rannsóknarspurningunni var svarað á grundvelli megindlegra 

spurningalistagagna sem safnað var með netkönnun sem lögð var fyrir á vordögum 2022 

(n=467). Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að ungt fólk á aldrinum 18 til 25 ára 

treystir lögreglunni almennt vel og hefur jákvætt viðhorf til stofnunarinnar þó að traustið og 

viðhorfið mælist ekki jafn gott og meðal almennings í öðrum könnunum. Enn fremur sýna 

niðurstöðurnar að samskipti við lögreglumenn hafi, eftir eðli samskiptanna, bæði jákvæð og 

neikvæð áhrif á viðhorf ungs fólks til lögreglunnar og að aukin afskipti leiði til neikvæðara 

viðhorfs. Niðurstöðurnar gefa ágætis mynd af viðhorfum ungs fólks til lögreglunnar hér á landi 

og undirstrika mikilvægi þess að þetta viðfangsefni verði kannað nánar í formi eigindlegra 

rannsókna og viðtala svo kafa megi dýpra ofan í hvað skýrir minna traust og neikvæðara viðhorf 

til lögreglu meðal ungs fólks. 
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Abstract 

Research in Iceland and internationally shows that trust in the police is generally lowest among 

young people between the ages of 18 and 25. In previous studies, young people have identified 

that previous interactions with the police have the most impact on their attitudes and trust in 

the police. Moreover, even a single incident where young people experience unfair treatment 

or attitude by police officers can negatively shape their views of the police in general. This thesis 

seeks to examine the attitudes and trust of young people in Iceland towards the police and 

shed light on what makes young people to trust the police less than those who are older. The 

research question we seek to answer is as follows: What effect do young people's interactions 

with police officers have on their attitudes and trust towards the police? The research question 

was answered on the basis of quantitative questionnaire data collected with an online survey 

fielded in the spring of 2022 (n=467). The main results show that young people between the 

ages of 15 and 25 generally trust the police and have a positive attitude towards the institution, 

even though their trust and attitude is not as positive as among the general public in other 

surveys. Furthermore, the results show that interactions with police officers, depending on 

their nature, have both positive and negative effects on young people's attitudes towards the 

police and that increased police interventions lead to a more negative attitude. The results 

demonstrate young people’s views and attitudes in Iceland and highlight the importance of 

examining this issue further with in-depth qualitative research and interviews so that we can 

delve deeper into what explains lower trust and more negative attitudes towards the police 

among young people.
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni okkar til BA-gráðu í lögreglu- og löggæslufræði við félagsvísinda-

deild Háskólans á Akureyri. Vægi ritgerðarinnar er 12 einingar (ECTS). Leiðbeinandi verkefnisins 

var Guðmundur Oddsson, dósent í félagsfræði við hug- og félagsvísindasvið Háskólans á 

Akureyri. Við viljum fyrst og fremst þakka Guðmundi fyrir frábæra og uppbyggilega leiðsögn 

sem einkenndist af áhuga og hjálpsemi. 

Þessi rannsókn var framkvæmd á grunni megindlegrar netkönnunar á viðhorfi og trausti 

ungs fólks til lögreglunnar. Ástæða þess að við völdum þetta viðfangsefni er áhugi okkar á 

samskiptum lögreglu og ungs fólks. Auk þess teljum við almennt þörf á auknum rannsóknum á 

viðhorfi og trausti ungs fólks til lögreglu. Við erum báðar starfandi lögreglukonur og höfum 

persónulega reynslu af bæði erfiðum og uppbyggjandi samskiptum við ungt fólk. 
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1 Inngangur 

Mikilvægt er að lögreglan sé í góðum tengslum við alla hópa samfélagsins og vinni stöðugt að 

því að styrkja tengslin. Góð samvinna milli lögreglunnar og mismunandi samfélagshópa stuðlar 

að betri löggæslu og öruggara samfélagi (Bayley, 2016; Schaap, 2021; Jackson og Bradford, 

2010). Í þessum efnum skiptir höfuðmáli að almenningur geti treyst lögreglunni og vilji leita 

aðstoðar hennar þegar þörf krefur og sjái sér fært að tilkynna afbrot og annað misjafnt til 

löggæsluyfirvalda (Hinds, 2009; Mazerolle o.fl., 2013; Ríkislögreglustjóri, 2019; Schaap og 

Scheepers, 2014). Með trausti til lögreglunnar er einfaldlega átt við að almenningur treysti því 

að lögreglan sé starfi sínu vaxin, hafi góðar fyrirætlanir gagnvart almenningi og sé hæf til þess 

að framkvæma þau störf sem lögreglu er almennt treyst fyrir (Guðmundur Ævar Oddsson og 

Andrew Paul Hill, 2021). Mikilvægt er að almenningur treysti lögreglunni og líti á aðgerðir 

hennar sem lögmætar því annars getur lögreglan ekki sinnt sínu starfi eins og til er ætlast 

(Schaap, 2021; Hinds, 2009; Sunshine og Tyler, 2003). 

Traust til lögreglu skiptir ekki síst máli þegar kemur að samskiptum ungs fólk við lögregluna. 

Segja má að ungt fólk í dag myndi samfélag framtíðarinnar og ef lögreglan byggir upp gott 

samband við ungt fólk stuðli það að auknu trausti almennings til lögreglunnar í framtíðinni. 

Rannsóknir sýna einnig að hugmyndir fullorðinna, til dæmis um lögregluna, mótast í æsku og 

byggja á upplifunum viðkomandi sem barn eða unglingur (Hinds, 2009; Hinds og Murphy, 2007; 

Hurst og Frank, 2000). Traust ungs fólk til lögreglunnar hefur hins vegar lítið verið rannsakað en 

niðurstöður erlendra rannsókna sýna þó að hugrenningatengsl ungs fólks oftar en ekki neikvæð 

og innblásin af neikvæðri reynslu þegar þau eruspurð út í lögregluna (Dirikx o.fl., 2012; Flexon 

o.fl., 2009; Hinds, 2009). Það sem virðist skipta mestu máli varðandi traust ungs fólks í garð 

lögreglunnar er ekki upplifun ungs fólks af því hversu vel lögreglumönnum gengur að leysa 

sakamál heldur vegur framkoma lögreglumanna þyngst (Hinds, 2009; Sunshine og Tyler, 2003). 

Aukinheldur benda rannsóknir til þess að almenn andúð unglinga á yfirvaldi hverskonar liti 

viðhorf þeirra til lögreglunnar. Fyrir vikið finnur margt ungt fólk sig knúið til þess að gefa 
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sterklega í skyn að þau séu á móti yfirvaldinu og verði að segja eitthvað neikvætt þegar þau eru 

spurð álits (Dirikx o.fl., 2012; Hinds, 2009). 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands hefur síðustu ár framkvæmt könnun á viðhorfi 

landsmanna til þjónustu og starfa lögreglunnar þar sem meðal annars er spurt út í traust til 

lögreglunnar og viðhorf almennings til lögmætis lögreglunnar (Margrét Valdimarsdóttir, 

2021b). Niðurstöður umræddra kannana eru almennt á þann veg að lögreglan njóti mikils 

trausts í samfélaginu og sé álitin lögmætt yfirvald auk þess sem alþjóðlegar rannsóknir sýna 

einnig að traust til íslensku lögreglunnar mælist hátt í alþjóðlegum samanburði (Eurostat, 2013). 

Kannanir Félagsvísindastofnunar leiða þó ítrekað í ljós að traust til lögreglu og lögmæti 

lögreglunnar mælist lægst í yngsta aldurshópnum sem kannanirnar ná til (18 til 25 ára). Það að 

traustið mælist lægst meðal þessa hóps er í samræmi við niðurstöður erlendra rannsókna 

(Hinds, 2009; Hurst og Frank, 2000) en hérlendis hefur ekki verið rannsakað sérstaklega hvað 

veldur lægra trausti hjá þessum aldurshóp. Eins og áður hefur komið fram þá eru hugmyndir 

fullorðinna oft mótaðar í æsku en þess vegna verður að teljast mikilvægt að greina áhættuþætti 

og grípa inn í ef neikvæð þróun verður á viðhorfi barna og unglinga til lögreglunnar. 

Í þessari ritgerð er ýmist fjallað um unglinga og ungt fólk. Samkvæmt íslenskri nútímamáls-

orðabók Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum er orðið „unglingur“ skilgreint sem 

„ungmenni á aldrinum 13-17 ára (um það bil)“. Sá aldurshópur sem við leggjum hins vegar 

mesta áherslu á í þessari rannsókn er 25 ára og yngri. Sameinuðu þjóðirnar hafa skilgreint að 

hugtakið „ungt fólk“ (e. youth) nái yfir einstaklinga á aldrinum 15 til 24 ára sem ungt fólk og 

þykir orðalagið ná ágætlega yfir þennan hóp af fólki sem inniheldur bæði unglinga og fólk sem 

er komið á fyrstu fullorðinsárin (United Nations, e.d.). Í þessari ritgerð verður farið yfir svipaðar 

rannsóknir sem hafa verið framkvæmdar erlendis og því verður ýmist fjallað um ungt fólk eða 

unglinga. Þar sem er fjallað um unglinga er þá átt við þá sem eru um það bil á aldrinum 13 til 17 

ára. 

Höfundar þessa verkefnis eru báðar starfandi lögreglukonur og höfum við tekið eftir því að 

samskipti lögreglunnar við ungt fólk geta verið mjög krefjandi og oft á tíðum viðkvæm. Þó að 

samskiptin séu margvísleg og eigi sérstað við mismunandi aðstæður virðist sem margt ungt fólk 

komi til borðsins með fyrirframgefnar hugmyndir um lögreglumenn og starf þeirra. Auðvitað er 

þó alltaf sá möguleiki fyrir hendi að einhver þeirra hafi að baki erfiða reynslu af lögreglunni. 

Með þessari rannsókn sáum við tækifæri til þess að varpa ljósi á viðhorf ungs fólks og öðlast 
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betri innsýn inn í hvaða þættir það eru sem stuðla að jákvæðu eða neikvæðu viðhorfi ungs fólks 

til lögreglunnar.   

Markmið þessa verkefnis er að kanna sérstaklega viðhorf og traust ungs fólks til 

lögreglunnar og grafast fyrir um hvað gæti skýrt hvers vegna ungt fólk treystir lögreglunni síður 

en þeir sem eldri eru. Rannsóknarspurningin sem við leitum svara við er eftirfarandi: Hvaða 

áhrif hafa fyrri samskipti ungs fólks við lögreglumenn á traust og viðhorf þeirra til lögreglunnar? 

Þessi rannsókn hjálpar til við að bæta úr vöntun á rannsóknum á þessu viðfangsefni og vonir 

okkar standa til þess að ritgerðin verði upplýst innlegg í umræðuna um hvernig bæta megi 

samskipti lögreglu og ungs fólks. Við teljum að með þessari rannsókn sé hægt að auðkenna 

þætti sem leiða helst til vantrausts ungs fólks á lögreglunni en erlendar rannsóknir benda til 

þess að hegðun og framkoma lögreglumanna skipti mestu máli þegar kemur að viðhorfi ungs 

fólks til lögreglunnar. Þegar unglingar og ungt fólk upplifa óréttláta málsmeðferð af hendi 

lögreglunnar upplifa þau frekar að störf lögreglunnar séu ólögmæt og spyrna fremur gegn 

ákvörðunum og aðgerðum lögreglu (Hinds, 2007; Tyler, 2011 ).  

Gögnin sem liggja til grundvallar rannsókninni eru megindleg og koma úr spurningalista-

könnun sem höfundar lögðu fyrir á netinu með það að markmiði að kanna betur viðhorf og 

traust ungs fólks til lögreglunnar. Könnunin innihélt almennar spurningar um viðhorf 

almennings til lögreglunnar en auk þess sem nokkrar spurningar miðuðu að því að kanna viðhorf 

svarenda þegar viðkomandi voru á aldrinum 13 til 15 ára. 

Á heildina litið gáfu niðurstöður þessarar rannsóknar til kynna þónokkuð mikið traust og 

jákvætt viðhorf svarenda til lögreglunnar. Þátttakendur voru beðnir um að segja til um hversu 

mikið þeir treysta lögreglunni á skalanum 1 til 5 þar sem 1 merkir „ég treysti lögreglunni ekki“ 

og 5 merkir „ég treysti lögreglunni fullkomlega“. Meðaltalið var 3,65 en 65,9% þátttakenda 

merktu við 4 eða 5. Þetta hlutfall er heldur lægra en mælist almennt til dæmis í könnunum 

Gallup og Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands en er þó í samræmi við aldurshópinn sem um 

ræðir. Fólk undir 25 ára aldri ber yfirleitt minnst traust til lögreglunnar (Margrét 

Valdimarsdóttir, 2021b) en meirihluti þátttakenda í þessari rannsókn var einmitt 25 ára og yngri. 

Niðurstöður okkar sýndu jafnframt að hækkandi aldri fylgi aukið traust til lögreglu, sem er einnig 

í samræmi við fyrri rannsóknir Félagsvísindastofnunar.  
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Svör þátttakenda á aldrinum 25 ára og yngri voru greind frekar með tilliti til viðhorfa þeirra. 

Meðal annars var spurt út í afskipti lögreglu af svarendum síðastliðin tvö ár. Af þeim 184 sem 

svöruðu að lögregla hafi haft afskipti af sér ýmist vegna gruns um afbrot, sem brotaþoli eða vitni 

í máli voru í heildina 51,1% frekar eða mjög ánægð með framkomu lögreglunnar við afskiptin. 

Hins vegar voru 33,7% frekar eða mjög óánægð framkomu lögreglu og frekari greining benti til 

þess að aukin afskipti lögreglu leiði til þess að þátttakendur teldu framkomu lögreglunnar verri. 

Þessi hópur þátttakenda (25 ára og yngri) var einnig tekinn fyrir þegar svör við spurningum 

um viðhorf þátttakenda til lögreglu á aldrinum 13 til 15 ára voru greind. Niðurstöðurnar benda 

til þess að þeir sem hafi leitað til lögreglu á þessum aldri beri minna traust til lögreglu í dag og 

séu einnig líklegri til þess að hafa neikvætt viðhorf til framkomu lögreglumanna. Niðurstöðurnar 

segja okkur hins vegar lítið um það hvers vegna viðhorf ungs fólks sé betra eða verra en það var 

á aldrinum 13 til 15 ára. Þessi rannsókn gefur okkur ákveðna mynd af viðhorfum ungs fólks en 

þörf er á frekari rannsóknum til þess að greina hvað veldur því að viðhorf unglinga þróast í 

neikvæða eða jákvæða átt. 

Í framhaldinu verður fyrst farið í fræðilega samantekt á fyrri rannsóknum á viðhorfi unglinga 

og ungs fólks til lögreglunnar auk þess sem hugtökin traust og lögmæti lögreglu verða skilgreind. 

Því næst verður farið nánar yfir rannsóknarspurninguna og tilgátur höfunda. Þar á eftir verður 

greint frá gögnum og aðferðum sem og niðurstöðum rannsóknarinnar. Loks verða helstu 

niðurstöður teknar saman og ályktanir dregnar auk þess sem farið verður yfir möguleika á 

frekari rannsóknum. Í viðauka er svo spurningalistakönnunin í heild sinni eins og hún var lögð 

fyrir til grundvallar þessari rannsókn.
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2 Fræðileg samantekt 

Í þessum kafla verður rýnt í skilgreiningar og rannsóknir á viðhorfum og trausti almennings til 

lögreglu með sérstaka áherslu á ungt fólk. Fyrst verður fjallað um hugtökin traust og lögmæti 

lögreglu, sem hafa sannarlega áhrif á samskipti og upplifun fólks á lögreglunni. Þar á eftir kemur 

kafli um samfélagslöggæslu sem fjallar um upphaf, tilgang og helstu verkefni. Að lokum verður 

greint frá rannsóknarspurningunni og þeim fjórum tilgátum sem settar voru fram. 

Rannsóknir hafa verið gerðar á viðhorfum ungs fólks til lögreglu, þá helst megindlegar 

rannsóknir og gefa þær vísbendingar um að löggæsluyfirvöld geti gert betur þegar kemur að 

samskiptum við ungt fólk (Hinds, 2009). Það sem virðist skipta mestu máli þegar kemur að 

viðhorfi unglinga til lögreglunnar er framkoma lögreglumanna í garð þeirra. Hugmyndir ungs 

fólks um lögreglu eru einnig oft neikvæðar og litaðar af neikvæðri reynslu – ýmist persónulegri 

reynslu þeirra sjálfra eða óbeinni reynslu út frá upplifun annarra (Dirikx o.fl., 2012; Flexon o.fl., 

2009; Hinds, 2009; Mazerolle o.fl., 2013). Verkefni um samfélagslöggæslu miða einmitt að því 

að efla tengsl og bæta samskipti lögreglu við þennan hóp (Lögreglan, 2019; Skolnick og Bayley, 

1988). 

 

2.1 Traust 

Traust er fyrirbæri sem lengi hefur verið skoðað í tengslum við hinar margvíslegu stofnanir 

samfélagsins. Á hverjum degi leggjum við traust okkar á ýmislegt en traust gegnir lykilhlutverki 

á mörgum sviðum mannlífsins (Rousseau o.fl., 1998). Við til dæmis treystum því þegar við förum 

að sofa á kvöldin að við vöknum aftur daginn eftir. Við treystum því að geta nýtt okkur 

samgöngur og farið verði með okkur á auglýstan áfangastað og við treystum því að sólin komi 

upp og setjist aftur. Hugtakið traust þekkist víðsvegar um heiminn og er rótgróið í huga fólks. Í 

samfélaginu ríkir almennt samkomulag um að traust sé veigamikill þáttur í starfsemi stofnana 

og samskiptum einstaklinga. Traust hefur áhrif á hegðun okkar og mótar umgengni okkar við 
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hvert annað. Þannig gerir traust okkur mögulegt að eiga í góðum og stöðugum samskiptum sem 

er nauðsynlegt fyrir árangursríka samvinnu (Newton, 2001). Vantraust (e. distrust) er svo sú 

hugmynd að hagsmunir annarra stangist á við eigin hagsmuni. Fólk vantreystir ef það er skortur 

á þekkingu, til dæmis vegna skorts á reynslu (Staubli, 2017). 

Það hefur reynst erfitt að skilgreina nákvæmlega hvað hugtakið traust felur í sér, enda er 

það flókið og fjölbreytilegt fyrirbrigði. Þar af leiðandi getur reynst snúið að rannsaka traust og 

skýra með fræðilegum hætti (Newton, 2001; Mayer o.fl., 1995). Trausti hefur verið lýst sem 

viðhorfi til ákveðinna þátta þess eins og góðvildar, heiðarleika og hæfni. Þessir þættir geta á 

endanum skorið úr um það hvort einhverjum verði treyst eða ekki. Þó geta þessi þættir  haft 

mismikla þýðingu við ólíkar aðstæður, til dæmis getur heiðarleiki vegið meira en hæfni við 

ákveðnar aðstæður og öfugt (Vidotto o.fl., 2012).  

Rousseau o.fl. (1998) settu fram áhugaverða nálgun á fyrirbrigðið traust sem þeir 

skilgreindu sem eins konar sálrænt ástand þar sem einstaklingur samþykkir ákveðið varnarleysi 

og unir sig við áhættuna sem fylgir því að treysta einhverju eða einhverjum. Varnarleysið byggir 

þá á jákvæðum væntingum um fyrirætlanir og hegðun annarra. Til þess að traust geti myndast 

töldu þau að tvö skilyrði þurfi að vera til staðar; áhætta (e. risk) og gagnkvæm tengsl (e. 

interdependence). Fyrra skilyrðið, áhætta, þykir grundvallaratriði þegar rætt er um traust en 

það er alltaf ákveðin óvissa fólgin í því að treysta öðrum. Óvissan um hvort hinn aðilinn muni 

haga sér í samræmi við væntingar skapar áhættu og í kjölfarið verður eina ráð einstaklingsins 

að treysta mótaðila (Mayer o.fl., 1995). Gagnkvæm tengsl er seinna skilyrðið sem þau 

auðkenndu en með því er átt við að einstaklingar séu háðir hver öðrum með gagnkvæmum 

hætti. Hversu háðir aðilar eru hver öðrum hefur áhrif á hversu mikið traust getur myndast. Segja 

má að rauði þráðurinn í gegnum skilyrðin tvö sé að bæði byggjast á jákvæðum væntingum til 

hegðunar annarra aðila og að viljinn til varnarleysis myndi traust (Rousseou o.fl., 1998).  

Önnur athyglisverð nálgun á trausti kemur frá Bottery (2003) en hann talar um að trausti 

megi skipta í fjögur stig þar sem eitt taki við af öðru. Fyrsta stig er nefnt útreiknanlegt traust (e. 

calculative trust) og er þá átt við hæfileika einstaklings til þess að taka tillit til margvíslegra þátta 

og leggja mat á líkurnar á hvort mótaðili geri eitthvað sem er manni til hagsbóta eða að minnsta 

kosti ekki til þess fallið að skaða mann sjálfan. Á næsta stigi bætist fyrri reynsla við ásamt því að 

óvissan og áhættan sem geta fylgt því að treysta öðrum eru metin. Þriðja stigið byggist svo á 

þeim sem á undan komu og við bætast siðferðislegir þættir sem tengjast starfi eða fagi 
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einstaklinga. Fjórða og síðasta stigið samanstendur af öllum þremur þáttunum sem saman 

staðfesta að hægt sé að treysta viðkomandi.  

Frowe (2005) talaði um fyrsta stigs traust þegar fólk á í samskiptum út frá fyrirfram ákveðnu 

samkomulagi og annars stigs traust þegar við ákveðum að treysta einstaklingum eða stofnunum 

samfélagsins án þess að þekkja nokkuð til. Þar sem við getum aldrei vitað áform annarra þá 

fylgir trausti alltaf áhætta. Við getum minnkað áhættuna með því að vinna úr þeirri vitneskju 

sem við höfum um aðra og lagt mat okkar á hvort einhver sé traustsins verðugur.  

Ljóst er að fyrirbærið traust byggist upp yfir tíma og getur verið á mismunandi stigi eftir 

aðstæðum. Þá er gjarnan greint á milli félagslegs trausts (e. social trust) en í því felst almennt 

traust einstaklinga í samskiptum og svo stofnanatraust (e. institutional trust) sem er traust til 

stofnana, líkt og lögreglunnar (Newton, 2001). 

 

2.2 Stofnanatraust og traust til lögreglu 

Í umfjöllun um traust er gjarnan litið á stofnanatraust sem mælikvarða á lögmæti stofnunar í 

augum þegna samfélagsins og vísar þá til trausts almennings til ýmissa stofnana og kerfa innan 

samfélagsins (Newton, 2001; Roché og Hough, 2018). Þessar mismunandi stofnanir eða kerfi 

eiga það sameiginlegt að þjónusta almenning sem hefur ólíkar skoðanir á þeim, þótt sumir hafi 

ekki átt í nokkrum samskiptum við viðkomandi stofnanir eða haft beina reynslu af þjónustu 

þeirra. Í slíkum tilfellum er talið að fólk myndi sér skoðun út frá áliti þess á kerfinu  í heild. Þegar 

kemur að lögreglunni myndar fólk sér skoðun út frá því hvort það treysti ríkisstjórninni yfir 

höfuð og til dæmis hvort að það upplifi að glæpatíðni sé í  lágmarki (Staubli, 2017; Thomassen 

og Kääriäinen, 2016). 

Þegar traust til lögreglunnar er skoðað þarf að líta til þess að lögreglan er beintengd 

mörgum öðrum stofnunum og kerfum samfélagsins. Í rauninni er hægt að skilgreina traust til 

lögreglunnar annars vegar út frá störfum hennar eða áhrifum (e. effectiveness) og hins vegar út 

frá trausti til stofnana almennt. Almenningur lítur til áreiðanleika (e. trustworthiness) 

lögreglunnar og treystir henni ef ástæða er til þess. Þegar lögreglumaður kemur síðan fram við 

einhvern á ósanngjarnan hátt getur það leitt til vonbrigða og vantrausts á lögreglunni þar sem 
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viðkomandi lítur svo á að lögreglan, og lögreglumenn sem fulltrúar stofnunarinnar, skilji ekki og 

beri ekki hagsmuni almennings fyrir brjósti í störfum sínum (Staubli, 2017). 

Hægt er að líta svo á að stofnanatraust feli í sér væntingar um að stofnun sé heiðarleg, komi 

fram af sanngirni og gegni hlutverki sínu vel án þess að með henni þurfi að hafa sérstakt eftirlit 

(Tómas Bjarnason, 2014). Hugtakið stofnanatraust er margrætt og ekki eru allir fræðamenn 

sammála um hvernig skuli skilgreina það. Langflestir eru þó á sama máli um að traust sé 

mikilvægt til að viðhalda stöðugleika í lýðræðisríkjum. Það er því nauðsynlegt að traust ríki á 

milli almennings og helstu stofnana svo að lýðræðið virki á skilvirkan hátt (Maloy, 2009). 

 

2.3 Lögmæti lögreglu 

Lögmæti lögreglu (e. police legitimacy) er hægt að skilgreina sem þá trú í hugum fólks að 

lögreglan sé lögmætt yfirvald og að fyrirmælum hennar eigi að hlýða (Bolger og Walters, 2019). 

Allt frá stofnun nútíma lögreglunnar árið 1829 hefur forsvarsmönnum lögreglunnar verið 

umhugað um lögmæti stofnunarinnar í augum almennings og lögmæti lögreglu hefur því mikið 

verið rannsakað síðustu áratugi (Noppe o.fl., 2017; Sir Robert Peel's Policing Principles, e.d.). 

Lögmæti hefur lengi verið talið ómissandi eiginleiki leiðtoga og stjórnvalda en þegar fólk álítur 

yfirvald lögmætt fer það frekar af fúsum og frjálsum vilja eftir fyrirmælum og tilskipunum 

viðkomandi aðila eða stofnunar (Sunshine og Tyler, 2003). Lögmæti samfélagsstofnana eins og 

lögreglunnar er því mikilvægt til þess að viðhalda samfélagslagsskipaninni (e. social order), 

samanber hlutverk lögreglunnar við að halda uppi lögum og reglu (Mazerolle o.fl., 2013).  

Aukið lögmæti þýðir að sá sem tekur ákvarðanir er talinn hæfur til þess að taka slíkar 

ákvarðanir og verðskuldi auk þess virðingu og hlýðni (Walters og Bolger, 2019). Svokallað 

staðlað lögmæti (e. normative legitimacy) vísar til þess þegar yfirvöld uppfylla ákveðin hlutlæg 

skilyrði, svo sem að vera laus við spillingu, en aftur á móti byggist gagnreynt lögmæti (e. 

empirical legitimacy) eingöngu á skynjun almennra borgara á lögmæti ákveðins yfirvalds. Í 

þessum skilningi er mögulegt að yfirvald sé álitið lögmætt af almenningi þrátt fyrir að uppfylla 

ekki hlutlæg skilyrði um lögmæti sem venjulega eru viðurkennd í nútíma samfélagi (Hough o.fl., 

2013; Noppe o.fl., 2017). 
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Rannsóknir benda til þess að mat almennings á lögreglunni byggist frekar á því hvernig 

lögreglan kemur fram við fólk dags daglega heldur en því hversu vel fólki finnst að lögreglan 

standi sig við að stemma stigu við afbrotum og óspektum (Sunshine og Tyler, 2003; Thomassen 

og Kääriäinen, 2016). Þetta er mikilvægt fyrir lögreglumenn að hafa í huga þar sem þeir hafa 

meiri stjórn á framkomu sinni heldur en glæpatíðni. Þegar kemur að samskiptum almennings 

við lögregluna er það því í raun réttlæti málsmeðferðarinnar frekar en hagkvæmni niður-

stöðunnar sem skiptir mestu máli þegar kemur að áliti almennings á lögmæti lögreglunnar 

(MacQueen og Bradford, 2015; Roché og Hough, 2018; Thomassen, 2013; Walters og Bolger, 

2019). Lögmæti lögreglu má þannig rannsaka frá sjónarhóli almennra borgara með því að skoða 

skynjun þeirra á sanngirni lögreglunnar og áhrif hennar á vilja fólks til þess að vinna með 

lögreglunni og fara að lögum (Noppe o.fl., 2017; Sunshine og Tyler, 2003).  

Rannsóknir sýna, sem dæmi, að þegar lögreglan breytir um áherslu í samskiptum sínum við 

borgarana og hættir að byggja á skipunum og stjórnun (e. command-and-control orientation) 

en sýnir þess í stað virðingu og sanngirni bætir það almenningsálit í garð lögreglunnar (Sunshine 

og Tyler, 2003). Góð samskipti og góð upplifun af afskiptum lögreglu ýta þannig undir almenna 

ánægju borgaranna með störf lögreglunnar. Enn fremur er það svo að þegar almenningur álítur 

að lögreglan fari með vald sitt á sanngjarnan hátt þá er litið á störf hennar sem lögmæt en þegar 

almenningur telur að lögreglan misnoti vald sitt grefur það undan lögmæti lögreglunnar sem 

getur leitt til óhlýðni og andspyrnu við yfirvöld (Bolger og Walters, 2019; Mazerolle o.fl., 2013; 

Thomassen og Kääriäinen, 2016). 

Eins og áður segir þá byggir almenningsálit á lögreglunni frekar á framkomu lögreglumanna 

við almenning heldur en því hversu vel lögreglunni tekst til með að sinna störfum sínum. Hins 

vegar, til þess að lögreglan geti sinnt sínum verkefnum farsællega skiptir miklu máli að 

almenningur álíti störf lögreglunnar lögmæt. Þetta tvennt helst því í hendur og má segja að 

lögmæti sé þungamiðjan í samskiptum lögreglu og almennings (Sunshine og Tyler, 2003). Til 

þess að almenningur telji lögreglu lögmætt yfirvald og hlýði fyrirmælum lögreglu er mikilvægt 

að fólk upplifi samskipti sín við lögreglu sem sanngjörn og lögmæt (Harkin, 2015; Mazerolle o.fl., 

2013; Walters og Bolger, 2019). Lögmæti lögreglunnar er því hægt að kjarna í fjórum megin 

atriðum sem lögreglumenn ættu að tileinka sér: Það er að hlusta, vera sanngjarn, sýna virðingu 

og vera traustsins verður (State of California, 2020). Rannsókn Skogan (2006) sýndi til að mynda 

að neikvæð upplifun almennings hafði margfalt meiri neikvæð áhrif á viðhorf til lögreglunnar 
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en jákvæð upplifun sem hafði ekki tölfræðilega marktæk jákvæð áhrif. Greining Skogan (2006) 

leiddi í ljós að í raun væri mun auðveldara fyrir lögregluna að glata lögmæti sínu í augum 

almennings heldur en að byggja það upp. 

Þegar fólk upplifir að það hafi hlotið réttláta meðferð í samskiptum sínum við lögregluna 

leiðir það almennt til þess að fólk upplifi í auknum mæli að aðgerðir lögreglu séu lögmætar. Slík 

upplifun stuðlar einnig að því að fólk fari frekar eftir lögum og ýtir undir samvinnu almennings 

við lögregluna (Bolger og Walters, 2019; Harkin, 2015). Fólk sem telur sig hafa hlotið sanngjarna 

meðferð í samskiptum sínum við lögregluna er einnig ólíklegra til þess að álíta að það hafi verið 

sérstaklega tekið fyrir, til dæmis þegar kemur að kynþáttagreiningu (e. racial profiling). 

Viðkomandi eru einnig líklegri til þess að samþykkja þær ákvarðanir sem lögreglan tekur í þeirra 

máli, svo sem um sektir eða aðra refsingu (Mazerolle o.fl., 2013; Sunshine og Tyler, 2003). 

Frá upphafi hafa lögreglulið á heimsvísu staðið frammi fyrir efasemdum um lögmæti 

stofnunarinnar en samband lögreglunnar við almenning hefur oft og tíðum einkennst af 

óróleika (Sunshine og Tyler, 2003). Ekki þarf að leita langt til þess að finna dæmi um slíkt en 

bandaríska lögreglan er ítrekað á milli tannanna á fólki fyrir ýmsar vafasamar aðgerðir sem oftar 

en ekki vekja upp hörð viðbrögð í samfélaginu. Viðbrögðin hafa verið allt frá óeirðum til 

opinberra málaferla vegna vinnubragða lögreglumanna. Í kjölfarið hafa þessi viðbrögð stuðlað 

að auknu vantrausti almennings á lögreglunni. Með því að koma fram við alla af virðingu og 

gæta þess að vera sanngjarnir og hlutlausir í aðgerðum sínum og ákvarðanatöku geta 

lögreglumenn sjálfir bætt viðhorf almennings til lögmæti lögreglunnar (Mazerolle o.fl., 2013). 

Auk þess er almenningur líklegri til þess að treysta lögreglunni og styðja störf hennar í 

framtíðinni þegar fólk upplifir að lögreglumenn komi fram af virðingu og telur sig hafa hlotið 

réttláta málsmeðferð í afskiptum lögreglu (MacQueen og Bradford, 2015). 

Margar rannsóknir sýna að þegar almenningur upplifir lögregluna sem lögmætt yfirvald þá 

eru auknar líkur á því að almenningur sé tilbúinn til þess að aðstoða og leggja lögreglunni lið við 

störf sín (Bolger og Walters, 2019; Mazerolle o.fl., 2013; Sunshine og Tyler, 2003). Einnig sýna 

nýlegar rannsóknir að lögreglan geti ekki með góðu móti stemmt stigu við glæpum og óreglu 

án samvinnu frá samfélaginu (Sunshine og Tyler, 2003). Lögreglan þarf á samvinnu við 

almenning að halda til þess að geta haldið glæpum í skefjum. Með öðrum orðum þá þarf 

lögreglan á því að halda að hinn almenni borgari fari sjálfviljugur eftir lögum, hlýði tilskipunum 

lögreglunnar og tilkynni til lögreglu þegar viðkomandi verður vitni að eða er þolandi ólöglegs 
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athæfis. Almenningur fer hins vegar ekki sjálfviljugur eftir lögum og tilskipunum lögreglunnar 

nema að vera á þeirri skoðun að lögreglan sé lögmætt yfirvald. Sömuleiðis óskar fólk síður eftir 

aðstoð lögreglu ef það hefur ekki trú á því að lögreglan muni gera sitt besta til þess að aðstoða 

og reyna að gera eitthvað gagn (Bolger og Walters, 2019; Mazerolle o.fl., 2013, Schaap og 

Scheepers, 2014). Ef lögreglan nýtur ekki liðsinnis almennings með þessum hætti eru auknar 

líkur á að lögreglan neyðist til þess að beita valdi sínu í auknum mæli í því skyni að ná 

markmiðum sínum og löggæsla yrði fyrir vikið mun erfiðari, ef ekki ómöguleg (MacQueen og 

Bradford, 2015). 

Almennt er það vilji lögreglunnar að fólk hlýði lögum og taki ekki þátt í ólöglegu athæfi en 

lögreglan vill einnig að íbúar samfélagsins taki þátt í fyrirbyggjandi hegðun sem hjálpar 

lögreglunni að stemma stigu við afbrotum (Sunshine og Tyler, 2003). Samstarf almennings við 

lögregluna með þessum hætti getur haft mikilvæg áhrif á það hversu áhrifaríkar aðgerðir 

lögreglu eru. Án þessarar mikilvægu samvinnu eiga grunaðir einstaklingar auðveldara með að 

láta sig hverfa, vísbendingar gufa upp, handtökum fækkar og mál ná ekki fram að ganga. Þegar 

glæpir eru ekki tilkynntir til lögreglunnar verða glæpamenn hugrakkari og tilhneiging þeirra til 

að trúa því að þeir séu hafnir yfir lögin verður enn sterkari (Bolger og Walters, 2019). 

Þegar almenningur hefur mjög skiptar skoðanir (e. polarized views) á lögmæti lögreglu 

getur það skapað ýmis vandamál í samfélaginu. Slíkt ástand getur hindrað lögregluna í að sinna 

eftirlitshlutverki sínu og valdið klofningi og óánægju meðal íbúa þar sem að ákveðnir hópar telja 

sig upplifa óhóflega mikil afskipti af hendi lögreglunnar (Sunshine og Tyler, 2003). Það er því 

mikilvægt að hvetja almenning til samstarfs við lögregluna en einnig að skilja hvað það er við 

hegðun lögreglunnar sem almenningur telur valda vandræðum til þess að mæta þörfum 

borgaranna nákvæmlega og gera lögreglu kleift að starfa með skilvirkari hætti (Bolger og 

Walters, 2019; Sunshine og Tyler, 2003). 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands hefur síðustu ár framkvæmt kannanir á viðhorfi 

almennings til lögmæti lögreglu og samkvæmt könnunum áranna 2017 til 2021 segjast 85-91% 

landsmanna vera „mjög sammála“ eða „frekar sammála“ þeirri fullyrðingu að lögreglan sé 

lögmætt yfirvald og fyrirmælum hennar beri að fylgja (Margrét Valdimarsdóttir, 2017, 2018, 

2019, 2020, 2021b). Nánar er fjallað um lögmæti lögreglunnar á Íslandi í kafla um mælingar á 

trausti til lögreglu. 
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2.4 Lögmæti lögreglu í augum ungs fólks 

Rannsóknir sem snúa að áliti fólks á lögmæti lögreglu og réttlátri málsmeðferð við ákvarðana-

töku hafa nær eingöngu verið gerðar á fullorðnum. Það er hins vegar mjög mikilvægt að 

rannsaka traust og lögmæti lögreglu í augum ungs fólks þar sem margir á þessu reki komast í 

kast við lögin en  skoðanir ungs fólks taka mið af  samskiptum við lögreglu og áhrif samskiptanna 

geta verið varanleg (Haller o.fl., 2018; Hinds, 2007).  

Skoðanir ungs fólks á lögmæti lögreglu hafa jákvæða tengingu við að þau upplifi réttláta 

málsmeðferð, betri framkomu lögreglumanna og betra samband við lögreglumenn. Þá álítur 

ungt fólk lögmæti lögreglunnar minna í kjölfar neikvæðrar upplifunar af samskiptum eða 

hegðun lögreglunnar við málsmeðferð (Hinds, 2007; Roché og Hough, 2018). Hugtakið lagaleg 

tortryggni (e. legal cynicism) hefur verið notað til þess að lýsa viðhorfi ungs fólks til lögreglu og 

réttarkerfisins. Hugtakið vísar til menningarlegrar stefnu í samfélögum þar sem  minnihluta-

hópar eru áberandi og þar sem borgararnir álíta löggæsluna ólögmæta og upplifa að lögreglan 

sé illa í stakk búin til þess að tryggja almannaöryggi. Glæpatíðni getur aukist í hverfum sem 

einkennast af lagalegri tortryggni vegna þess að borgararnir líta á laganna verði, réttarvörslu-

kerfið og lögin sem ólögmæt og eru því mun ólíklegri til þess að fara eftir þeim. Þetta getur 

einnig haft þau áhrif að glæpir séu síður tilkynntir til lögreglu (Sampson og Bartusch, 1998).  

Ljóst er að tengsl ungs fólks við lögreglu geta verið neikvæð og viðhorf þeirra til lögreglu 

hefur tilhneigingu til að vera neikvæðara í samanburði við fullorðna (Hinds, 2009; Hurst og 

Frank, 2000). Þetta á sérstaklega við í tilfellum ungs fólks sem býr þar sem glæpatíðni er há eða 

koma úr minnihlutahópum. Hið sama á við um ákveðna þjóðfélagshópa, sem eru líklegri til þess 

að fá athygli lögreglunnar, líkt og unga karlmenn (McAra og McVie, 2005). 

 

2.5 Upplifun almennings og mælingar á trausti 

Viðhorf almennings og traust til lögreglunnar hefur víða verið rannsakað með reglulegum hætti 

frá því á seinni hluta 20. aldarinnar þegar lögreglustjórar og aðrir ráðamenn fóru að líta á þessa 

þætti bæði sem vísbendingu um gæði „þjónustunnar“ en ekki síður sem stóran þátt í að tryggja 
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öryggi almennings og samfélagsins (Hurst og Frank, 2000). Traust til lögreglu, sem og álit 

almennings á lögmæti lögregluaðgerða, skipta máli þegar kemur að því að tryggja almanna-

öryggi þar sem erfitt er fyrir lögregluna að starfa í samfélagi sem trúir ekki á lögmæti 

stofnunarinnar. Viðtekin samvinna borgara og yfirvalda er uppistaðan í því að lögreglan geti 

sinnt störfum sínum á sem bestan og skilvirkastan hátt (Hinds og Murphy, 2007; Tyler, 2011). 

Samkvæmt nýjustu gögnum frá Eurostat (2013) nýtur lögreglan á Íslandi mikils trausts 

miðað við önnur lönd í Evrópu. Þó er erfitt að leggja heildstætt mat á það þar sem traust til 

stofnana er gjarnan mælt með ólíkum hætti í mismunandi löndum (Tómas, 2014; Schaap og 

Scheepers, 2014; Staubli, 2017). Í könnun Eurostat (2013) situr Ísland á meðal efstu landa ásamt 

Norðurlöndunum Danmörku, Finnlandi, Noregi og Svíþjóð. Ástæðuna fyrir því mikla trausti sem 

lögreglulið á Norðurlöndunum njóta má rekja til velferðarstefnu landanna sem stuðlar að því 

að draga úr umfangi glæpa og átaka í samfélaginu. Á hinn bóginn mælist traust til lögreglu lágt 

í Austur-Evrópulöndum þar sem íbúar hafa í gegnum tíðina búið við einræðisherra og alræðis-

stjórn og meginmarkmið lögreglunnar hefur verið að vernda stjórnvöld frekar en að þjóna 

almenningi (Schaap og Scheepers, 2014; Thomassen, 2013). 

Á Íslandi eru gerðar árlegar kannanir á trausti almennings til helstu stofnana en samkvæmt 

niðurstöðum þessara kannana bera landsmenn yfirleitt mikið traust til lögreglunnar. Samkvæmt 

mælingum Gallup hefur lögreglan notið um og yfir 80% trausts á árunum 2006 til 2019, að 

frátöldu árinu 2016. Árið 2020 hafði traust til lögreglu hins vegar fallið um 10 prósentustig á 

milli ára og er það mesta fall sem mælst hefur. Traust til lögreglu hélt áfram að falla árið 2021 

en mælist nú 78% samkvæmt nýjustu könnun Gallup frá því í febrúar (Gallup, 2022). 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands framkvæmir einnig könnun á viðhorfi landsmanna til 

þjónustu og starfa lögreglu, nú síðast í maí árið 2021. Traust til lögreglu mældist þá örlítið hærra 

en hjá Gallup, eða 80,3% en það hefur mælst á bilinu 83-86% frá árinu 2015. Þegar niður-

stöðurnar eru greindar nánar eftir bakgrunnsbreytum á borð við aldur, kyn, búsetu og menntun 

vekur athygli að traust mælist lang minnst í aldurshópnum 18 til 25 ára. Aðeins 59% svarenda á 

þessum aldri sögðust vera „mjög sammála“ eða „frekar sammála“ því að þeir beri traust til 

lögreglunnar (Margrét Valdimarsdóttir, 2021b). Þessi spurning hefur verið í könnun félags-

vísindastofnunar frá árinu 2017 og mældist þá hlutfall þeirra sem sögðust vera „mjög sammála“ 

eða „frekar sammála“ 78,9% í þessum aldursflokki (Margrét Valdimarsdóttir, 2017).  Árið 2018 

mældist „jákvæðasta“ viðhorfið en þá voru 82,3% „mjög sammála“ eða „frekar sammála“ 
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(Margrét Valdimarsdóttir, 2018). Þetta hlutfall hefur síðan dalað jafnt og þétt og mældist 71,3% 

árið 2020 (Margrét Valdimarsdóttir, 2019, 2020). Það lítur því út fyrir að traust þessas 

aldurshóps til lögreglunnar fari dvínandi og sést það best á því að hlutfallið fór niður um 12 

prósentustig á milli áranna 2020 og 2021 (Margrét Valdimarsdóttir, 2020, 2021b). 

Þessar niðurstöður samræmast erlendum rannsóknum sem sýna að aldur skipti miklu máli 

þegar kemur að því hversu mikið traust almenningur ber til lögreglu. Þá hafa rannsóknir sýnt að 

yngra fólk sé ólíklegra til þess að treysta lögreglunni heldur en fullorðnir (Hinds, 2009; Hurst og 

Frank, 2000).  Í rannsóknum á viðhorfi ungs fólks hefur komið fram að það sé upplifun þeirra á 

framkomu lögreglumanna sem skiptir mestu máli. Þá geta smáatriði á borð við svipbrigði og 

raddblæ skipt meira máli en lögreglumenn mögulega gera sér grein fyrir (Haller o.fl., 2018). Auk 

þess hafa rannsóknir sýnt að það sé ekki aðeins bein upplifun af framkomu lögreglunnar sem 

hefur áhrif á viðhorf ungs fólks heldur getur það einnig haft mikil áhrif á viðhorf þeirra að heyra 

af slæmri upplifun vinar eða fjölskyldumeðlims (Dirikx o.fl., 2012; Flexon o.fl., 2009; Haller o.fl., 

2018; Hinds, 2009). 

Ýmislegt getur þó spilað inn í þegar kemur að mælingum á trausti almennings til 

lögreglunnar svo sem auknar eða breyttar kröfur samfélagsins til starfa lögreglunnar. Þar getur 

kynslóðamunur haft áhrif þar sem viðhorf og hegðun þróast hratt með nýjum kynslóðum. Sé 

litið til samfélagsbreytinga síðustu ára má til dæmis nefna aukna áherslu á jafnrétti og 

umburðarlyndi þegar kemur að fjölbreytileika, þá hefur einnig borið á aukinni vantrú á valdi og 

samhliða því hefur samfélagið gert auknar kröfur til lýðræðislegra vinnubragða (Tómas 

Bjarnason, 2014). 

 

2.6 Fyrri rannsóknir á viðhorfum ungs fólks til lögreglu 

Það er ljóst að ákveðið tómarúm hefur myndast í rannsóknum þegar kemur að upplifun ungs 

fólks á lögreglunni og trausti til stofnunarinnar þar sem að langflestar rannsóknir á trausti til 

lögreglu hafa beinst að viðhorfum fullorðinna. Þær rannsóknir sem hafa verið framkvæmdar á 

viðhorfum ungs fólks sýna að tengsl eru bæði milli góðra samskipta við lögregluna og jákvæðra 

viðhorfa þeirra til stofnunarinnar sem og milli slæmra samskipa og neikvæðra viðhorfa (Hinds, 

2009; Hurst og Frank, 2000; Sindall o.fl., 2017). 
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Traust til lögreglu skiptir samfélagið miklu máli og almenningur verður að geta treyst því að 

lögreglan sinni störfum sínum vel, hugi að vönduðum vinnubrögðum og gæti hlutlægni við 

afgreiðslu mála. Samskipti almennra borgara við lögregluna hafa sannarlega áhrif á traust og 

viðhorf til lögreglunnar. Þá hafa neikvæð samskipti sterkari áhrif á viðhorf fólks til lögreglunnar 

heldur en jákvæði samskipti (Weitzer og Tuch, 2005). Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á 

mikilvægi góðra, persónulegra samskipta við lögregluna þegar þau fara fram augliti til auglitis. 

Neikvæð samskipti við lögreglu geta haft fjórum til fjórtán sinnum meiri áhrif á viðhorf til 

lögreglu heldur en jákvæð samskipti (Allen o.fl., 2006; Skogan, 2006). Viðhorf ungs fólks skiptir 

máli fyrir samskipti þeirra við lögregluna en einnig upp á framtíðina þar sem rannsóknir sýna að 

hugmyndir fullorðinna, til dæmis um lögregluna og störf hennar, mótast oft í æsku og byggja á 

upplifunum viðkomandi sem barn eða unglingur (Hinds, 2009; Hinds og Murphy, 2007; Hurst 

og Frank, 2000). Því er mikilvægt að grípa snemma inn í neikvæða þróun á viðhorfi barna og 

unglinga til lögreglunnar og viðhorfsrannsóknir meðal ungs fólks leika þar lykilhlutverk. 

Flestar rannsóknir á viðhorfum ungs fólks til lögreglu hafa byggt á spurningalistakönnunum 

(Dirikx o.fl., 2012). Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands hefur til dæmis framkvæmt slíka 

könnun meðal Íslendinga. Þegar landsmenn eru spurðir um álit þeirra á lögmæti lögreglunnar 

eru niðurstöðurnar almennt góðar en samkvæmt könnunum áranna 2017 til 2021 segjast 85-

91% landsmanna vera „mjög sammála“ eða „frekar sammála“ þeirri fullyrðingu að lögreglan sé 

lögmætt yfirvald og fyrirmælum hennar beri að fylgja. Í könnunum árin 2017 til 2019 eru svörin 

greind nánar eftir aldri sem sýnir okkur að fullyrðingin fær minnstar undirtekir í aldurshópnum 

18 til 25 ára, hlutfall jákvæðra svara er þó á bilinu 76-85% (Margrét Valdimarsdóttir, 2017, 2018, 

2019, 2020, 2021b). Í nýjustu könnuninni, sem kom út í júlí árið 2021, er meðaltal fimm 

fullyrðinga um lögmæti lögreglu tekið saman og greint nánar eftir aldri, kyni og fleira. 

Niðurstöðurnar eru settar fram á kvarðanum 1 til 5 þar sem að fimm merkir að lögreglan hafi 

mjög mikið lögmæti. Sú greining gefur okkur sömu niðurstöðu og áður, sem sagt að 

fullyrðingarnar fá minnsta undirtekt í aldurshópnum 18 til 25 ára eða að meðaltali 3,2 á 

kvarðanum 1 til 5 (Margrét Valdimarsdóttir, 2021b). Eins og hefur komið fram hér á undan þá 

sýna þessar kannanir að yngsti aldurshópurinn hefur iðulega minnst traust og álit á lögreglunni. 

Þessar niðurstöður segja okkur hins vegar ekkert til um það hvað veldur því að þessi hópur telji 

lögregluna síður lögmæta og hvernig lögreglan geti bætt úr því.  
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Með megindlegum rannsóknum á borð við þá sem Félagsvísindastofnun framkvæmir getur 

reynst erfitt að kafa djúpt ofan í viðfangsefnið (Dirikx o.fl., 2012; Hurst og Frank, 2000) og fáar 

rannsóknir hafa kannað hvað það er sem hefur þau áhrif að ungt fólk þrói með sér jákvætt eða 

neikvætt viðhorf til lögreglu og lögmæti lögreglunnar (Hinds, 2009; Sindall o.fl., 2017). Galli 

spurningalistakannana þegar kemur að því að greina viðhorf einstaklinga til lögreglunnar er 

einnig fólginn í því að neikvæðar ímyndir eiga það til að vera varanlegri í huga fólks heldur en 

jákvæðar og þar sem spurningum í spurningalistakönnun er ekki ætlað að kafa djúpt ofan í 

viðfangsefnið þá er erfitt að gera sér grein fyrir ástæðu neikvæðrar svörunar svo sem hvað valdi 

því að ungt fólk beri lítið traust til lögreglunnar (Dirikx o.fl., 2012). 

Niðurstöður rannsókna sýna að þegar unglingar eru spurðir út í lögregluna þá er fyrsta 

hugsun þeirra oftar en ekki neikvæð og innblásin af neikvæðri reynslu – ýmist beinni reynslu 

þeirra sjálfra eða óbeinni reynslu út frá upplifun annarra nákominna þeim (Dirikx o.fl., 2012; 

Flexon o.fl., 2009; Hinds, 2009; Mazerolle o.fl., 2013). Auk þess spilar almenn andúð unglinga á 

yfirvaldinu inn í niðurstöðurnar. Unglingar tala sjálfir um að það sé hluti af því að vera unglingur 

að gefa af sér þá ímynd að vera á móti yfirvaldinu þannig að þegar þau eru spurð álits þá finna 

þau sig knúin til þess að segja eitthvað neikvætt (Dirikx o.fl., 2012; Hinds, 2009). 

Í eigindlegri rannsókn Dirikx o.fl. (2012) sem framkvæmd var með rýnihópaviðtölum (e. 

focus group interviews) við 13 til 19 ára unglinga í Belgíu voru svör þátttakenda við almennum 

spurningum varðandi skilvirkni lögreglunnar á þann veg að lögreglan og lögreglumenn væru 

vanhæfir, hægir og heimskir. Aftur á móti þegar nákvæmari spurningar voru lagðar fram urðu 

svörin fjölbreyttari og jákvæðari. Þá kom til dæmis í ljós að þátttakendur töldu lögregluna ekki 

hafa mikil áhrif á að koma í veg fyrir afbrot en áhugavert var að þau töldu það ekki vera vegna 

þess að lögreglumenn væru vanhæfir heldur kom í ljós að þau sýndu því skilning að það væri 

einfaldlega erfitt að koma í veg fyrir afbrot. 

Sindall o.fl. (2017) könnuðu hvort viðhorf unglinga til lögreglu byggði að einhverju leiti á 

skoðunum foreldra þeirra eða hvort bein reynsla þeirra af löggæslu hafi meiri áhrif. Rannsóknin 

var framkvæmd á tveggja ára tímabili og byggði á einskonar þolendakönnun (e. crime survey) 

og eigindlegum viðtölum við rúmlega 1500 börn og unglinga á aldrinum 10 til 15 ára ásamt 

foreldrum þeirra. Þá kom fram að á þessum aldri séu viðhorf barna að mótast, einnig séu þau 

farin að vera meira úti á meðal almennings án foreldra auk þess sem þau eru byrjuð að vera 

meira með vinum sínum. Þetta eru þættir sem gera þau líklegri til þess að lenda í samskiptum 
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við lögreglu. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu sterk tengsl milli skoðana unglinga og skoðana 

foreldra þeirra. Unglingar eru líklegri til þess að hafa jákvæðara viðhorf til lögreglu ef viðhorf 

foreldra þeirra er jákvætt. 

Það sem virðist skipta mestu máli þegar kemur að viðhorfi unglinga til lögreglunnar er ekki 

upplifun þeirra á hversu duglegir lögreglumenn séu að leysa sakamál heldur er það framkoma 

lögreglumanna sem hefur mest áhrif (Hinds, 2009). Þetta kom skýrt fram í eigindlegri rannsókn 

Haller o.fl. (2018) þar sem rætt var við ungt fólk á aldrinum 15 til 26 ára sem tilheyra 

þjóðernislegum minnihlutahópum á Norðurlöndunum. Þegar þátttakendur lýstu samskiptum 

sínum við lögreglumenn nefndu þeir að ýmis smávægileg atriði svo sem svipbrigði 

lögreglumanna og raddblær gátu haft mikil áhrif á það hvernig þau upplifðu samskiptin og gátu 

gert það að verkum að þeim fannst þau óörugg eða hrædd í návist lögreglumanna. 

Rannsóknir sem hafa verið framkvæmdar í Norður-Ameríku sýna einnig að traust til lögreglu 

er almennt minna í samfélögum minnihlutahópa heldur en í „hvítum“ samfélögum (Skogan, 

2006). Þessar rannsóknir sýna að vantraust minnihlutahópa sé til komið vegna samskipta þeirra 

við lögreglu og þá hefur það sérstaklega verið tengt upplifun þeirra á mismunun í formi tíðra 

afskipta lögreglu og líkamsleitar á ungu fólki sem tilheyra minnihlutahópum. Það er fljótt að 

berast á milli manna þegar slík mismunun í löggæslu á sér stað og getur haft veruleg áhrif á 

viðhorf fólks til lögreglunnar (Flexon o.fl., 2009). 

Í mörgum eigindlegum rannsóknum hefur ungt fólk talað um að það að upplifa einu sinni 

ósanngjarna meðferð eða framkomu lögreglumanns (og jafn vel að heyra af slíkri hegðun í garð 

vinar eða fjölskyldumeðlims) hafi neikvæð áhrif á upplifun þeirra á lögreglunni almennt (Dirikx 

o.fl., 2012; Flexon o.fl., 2009; Haller o.fl., 2018; Hinds, 2009). Þá er vert að minnast á það að 

neikvæð reynsla hefur ekki aðeins áhrif á viðhorf viðkomandi til lögreglunnar á þeim tíma heldur 

getur öll upplifun á lögreglunni upp frá því litast af þessari neikvæðu reynslu (Haller o.fl., 2018; 

Hinds, 2007). Því er mikilvægt að lögreglumenn hafi það í huga í daglegu starfi að koma alltaf 

fram af fagmennsku og vera vakandi fyrir smáatriðum í hegðun sinni á borð við raddblæ og 

svipbrigði sem geta ýmist gefið til kynna tillitssemi eða tillitsleysi. Þegar lögreglumönnum 

mistekst að koma fram af fagmennsku, mynda gott samband við ungt fólk og sjá til þess að þau 

upplifi réttláta málsmeðferð er hætta á þau upplifi að störf lögreglunnar séu ólögmæt og veiti 

þá mótspyrnu, til dæmis gegn ákvörðunum lögreglu (Hinds, 2007; Tyler, 2011). Þegar ungt fólk 

upplifir ólögmæti geta þau fjarlægst lögregluna og eiga þá til að detta inn í vítahring sem 
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einkennist af því að þau upplifa að þau njóti ekki verndar og liðsinnis lögreglunnar, þá halda þau 

að þau þurfi að verja sig sjálf en slíkt hugarfar ýtir undir þátttöku í glæpum og gerir það að 

verkum að lögreglan hefur frekar afskipti af þeim sem þau upplifa sem neikvæð (Haller o.fl., 

2018; Hinds, 2009). 

 

2.7 Samfélagslöggæsla 

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur gert tilraun til þess að ná betur til unglinga með 

verkefninu Samfélagslöggur. Verkefnið hófst árið 2019 og er í höndum þriggja lögreglumanna 

með starfsstöðvar í Kópavogi og Hafnarfirði. Samfélagslöggur hafa að miklu leiti nýtt sér 

samfélagsmiðla til þess að ná til unglinga, með það að markmiði að styrkja tengsl lögreglunnar 

við þennan hóp og minnka bilið á milli lögreglunnar og samfélagsins (Lögreglan, 2019). Í upphafi 

var ákveðið að leggja áherslu á tiltekin svæði á höfuðborgarsvæðinu þar sem samfélags-

löggunum þremur fannst vera skortur á tengslum við almenning. Meðal verkefna sem 

samfélagslöggur sinna er að fara í heimsóknir í félagsmiðstöðvar bæjarins, halda þar ýmiskonar 

fræðsluerindi fyrir unglingana, svara spurningum og spila körfubolta við ungmennin. Þá hafa 

samfélagslöggurnar ennig farið í heimsókn í moskuna í Reykjavík og víðar til þess að styrkja 

sambandið við minnihlutahópa á svæðinu. Allt er þetta gert til þess að freista þess að færa 

lögregluna nær almenningi á einn eða annan hátt og þannig bæta sambandið á milli lögreglu og 

almennra borgara með áherslu á unglingana (Arnhildur Hálfdánardóttir, 2020). 

Verkefnið Samfélagslöggur byggir á hugmyndafræðinni um samfélagslöggæslu (e. 

community policing), einnig samfélagsmiðuð löggæsla (e. community oriented policing), sem 

miðar að auknu samstarfi innan samfélagsins og úrlausn samfélagslegra vandamála með 

þátttöku almennings í stað einhliða aðkomu lögreglunnar sem tíðkaðist áður (Gill o.fl., 2014). 

Samfélagslöggæsla er talin eiga uppruna sinn í New York á árunum 1914 til 1919 þegar 

lögreglustjórinn Arthur Woods vildi byggja upp betra samband lögreglunnar við unglinga, þar á 

meðal að auka traust þeirra á lögreglunni. Woods lagði áherslu á að senda lögreglumenn á milli 

hverfa borgarinnar til þess að fræða unglinga um hvað fælist í löggæslu sem og að óska eftir 

samvinnu og aðstoð frá unglingum við að tilkynna lögbrot en Woods sagði tilgang samfélags-

löggæslu einnig vera að stuðla að öruggari hverfum. Unglingarnir sem tóku þátt í verkefni 
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Woods fengu sérstök einkennismerki fyrir að aðstoða lögregluna sem var hvatning fyrir þá og 

hjálpaði þeim að trúa því að þau hefðu tilgang í samfélaginu. Markmið samfélagslöggæslunnar 

var þó ekki síður að lögreglumennirnir sjálfir fengu tilfinningu fyrir áhrifum og félagslegu 

mikilvægi starfs síns (Skolnick og Bayley, 1988). 

Upphaf samfélagslöggæslu er einnig hægt að rekja til Sir Robert Peel, sem oft er kallaður 

faðir nútíma löggæslu, en árið 1829 stofnaði hann London Metropolitan Police og setti fram níu 

undirstöðuatriði löggæslu sem oft er vitnað til sem Sir Robert Peel's Policing Principles. Eitt af 

undirstöðuatriðum á listanum er, meðal annars, að lögreglan skuli viðhalda á hverjum tíma 

sambandi við almenning sem heldur í heiðri þeirri venju að lögreglan sé almenningur og að 

almenningur sé lögreglan. Í því samhengi er litið á lögreglustarfið sem svo að lögreglumenn séu 

einungis meðlimir samfélagsins (e. members of the public) sem þiggja laun fyrir að sinna störfum 

sem hvíla þó á hverjum manni, að vinna í þágu velferðar og tilvistar samfélagsins (Sir Robert 

Peel's Policing Principles, e.d.). 

Í dag er samfélagslöggæsla orðin útbreiddari meðal lögregluliða víða um heiminn og til 

dæmis starfar nú sérstök deild innan dómsmálaráðuneytis Bandaríkjanna (e. U.S. Department 

of Justice) sem ber ábyrgð á því að efla samfélagslöggæslu á landsvísu með fræðslu og 

styrkveitingum til rannsókna- og þróunarstarfs á sviði samfélagslöggæslu. Þessi deild, sem ber 

heitið The Office of Community Oriented Policing Services, eða COPS Office, skilgreinir 

samfélagslöggæslu sem skuldbindingu til að byggja upp traust og gagnkvæma virðingu milli 

lögreglu og samfélagsins. Þar segir einnig að þegar lögreglan og samfélagið vinna saman er hægt 

að taka á undirliggjandi vandamálum með skilvirkari hætti og breyta neikvæðu hegðunar-

mynstri. Þetta eru mikilvægir þættir í almannaöryggi sem liður í að tryggja að allir 

hagsmunaaðilar vinni saman að því að takast á við áskoranir samfélagsins (COPS Office, e.d.). 

Í Ástralíu hefur lögreglan farið í samfélagslegt átak á borð við Samfélagslöggur sem þeir 

kölluðu Youth Community Alliance, en markmiðið var að bæta samband unglinga við lögregluna. 

Unglingar á aldrinum 14 til 17 ára tóku þátt í könnun á viðhorfum þeirra til lögreglunnar fyrir og 

eftir átakið en markmið könnunarinnar var einnig að athuga hversu viljugir unglingarnir væru til 

þess að aðstoða lögregluna, til dæmis með því að tilkynna afbrot. Átakið stóð yfir í 13 mánuði 

og fólst í því að auka óformleg samskipti lögreglumanna við unglingana meðal annars í formi 

óformlegra kynningardaga, sjálfsvarnarnámskeiðis og bíókvölds. Niðurstöðurnar sýndu að 

óformleg samskipti unglinga og lögreglumanna geti ýtt undir bætt viðhorf unglinga til lög-
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reglunnar, sem einnig hafi þau áhrif að unglingar séu frekar tilbúnir til þess að aðstoða 

lögregluna (Hinds, 2009). 

Samfélagslöggæsla er talin veigamikill þáttur í skilvirkni lögreglunnar en eins og fyrr segir 

þá getur lögreglan ekki stemmt stigu við glæpum og óreglu án liðsinnis almennings. Þess vegna 

ætti lögreglan, til dæmis með víðtækari notkun á samfélagslöggæslu, að virkja almenning til 

þess að hætta að vera óvirkir neytendur lögregluverndar og verða í staðinn virkir þátttakendur 

í að tryggja almannaöryggi (Bayley og Shearing, 1996). Rannsóknir hafa þó sýnt að aukin 

samfélagslöggæsla hefur lítil sem engin áhrif á tíðni afbrota auk þess sem samfélagslöggæsla 

dregur ekki úr ótta eða áhyggjum almennings af því að verða þolendur afbrota. Hins vegar hafa 

ýmis önnur jákvæð áhrif komið í ljós svo sem aukið traust til lögreglu og aukin ánægja með störf 

hennar. Þá ber að hafa í huga að aukin ánægja og traust til lögreglunnar getur aukið vilja 

almennings til að tilkynna afbrot og þannig skapað nokkurs konar tilkynningaráhrif (e. reporting 

effect) sem dylja raunverulega fækkun glæpa (Gill o.fl., 2014). 

 

2.8 Rannsóknarspurningin 

Niðurstöður rannsókna Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands sýna, sem fyrr segir, að 

einstaklingar í aldurshópnum 18 til 25 ára beri minnst traust til lögreglunnar miðað við aðra 

aldurshópa sem kannanirnar ná til (Margrét Valdimarsdóttir, 2021b). Hins vegar skortir gögn 

um ungt fólk undir 18 ára aldri. Sérstaklega skortir eigindleg gögn sem veita okkur dýpri skilning 

á því hvað liggur að baki upplifun þeirra, hvað veldur því að ungt fólk upplifir lögregluna annars 

vegar á neikvæðan og hins vegar á jákvæðan hátt. Þá væri einnig fróðlegt að athuga hvort ungt 

fólk hafi hugmyndir að úrbótum eða nýjum aðferðum sem lögreglan gæti beitt til þess að bæta 

upplifun þeirra. 

Markmið þessa verkefnis er að kanna sérstaklega viðhorf ungs fólks til lögreglunnar og 

grafast fyrir um hvað gæti skýrt hvers vegna ungt fólk treystir lögreglunni síður en þeir sem eldri 

eru. Rannsóknarspurningin sem við leitum svara við er eftirfarandi: Hvaða áhrif hafa fyrri 

samskipti ungs fólks við lögreglumenn á traust og viðhorf þeirra til lögreglunnar? 

Rannsóknarspurningunni verður svarað á grunni spurningalistakönnunar sem við lögðum fyrir 

um viðhorf til lögreglunnar. Okkar helstu tilgátur eru eftirfarandi: 
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a) ungt fólk sem telur lögregluna sinna góðu starfi treystir lögreglu meira en aðrir, 

b) ungt fólk sem hefur átt í beinum samskiptum við lögreglu treysti lögreglunni frekar en 

þeir sem hafi ekki átt í slíkum samskiptum, 

c) ungt fólk með slæma reynslu af lögreglunni ber minna traust til lögreglu en aðrir, 

d) ungt fólk sem upplifir framkomu lögreglunnar í sinn garð og annarra sem jákvæða ber 

meira traust til lögreglu en aðrir. 
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3 Gögn og aðferðir 

Notast var við forritið Office Forms til þess að setja upp spurningalistakönnun og deila henni á 

netmiðlum. Könnuninni var deilt á tímabilinu 24. mars til 22. apríl 2022. Þegar upp var staðið 

fengust hátt í 500 svör (n=467) og meirihluti svarenda var á aldursbilinu sem við höfðum mestan 

áhuga á, það er að segja ungt fólk á aldrinum 25 ára og yngri. Þegar könnuninni var lokað voru 

gögnin færð yfir í forritið Microsoft Excel þar sem þau voru hreinsuð og kóðuð áður en þau voru 

færð yfir í tölfræðiforritið IBM SPSS Statistics til frekari gagnaúrvinnslu og tölfræðigreiningar. 

SPSS var notað til þess að framkvæma einfalda línulega aðhvarfsgreiningu og t-próf til þess að 

greina áhrif og meðaltalsmun á milli mismunandi hópa. Excel var síðan notað við framsetningu 

gagna í töflum, svo sem yfirlit yfir þátttakendur og bakgrunn þeirra.  

Í niðurstöðukaflanum verður fyrst farið yfir niðurstöðurnar fyrir alla svarendur og í 

kjölfarið verða niðurstöður fyrir aldurshópinn 25 ára og yngri greindar sérstaklega. Við greiningu 

á viðhorfum ungs fólks til lögreglu ákváðum við að leggja áherslu á þá 302 þátttakendur sem 

eru 25 ára og yngri. Að lokum er greint frá viðhorfsbreytingum svarenda frá því þeir voru á 

aldrinum 13 til 15 ára. Í framkvæmd rannsóknarinnar var ekki mögulegt að útiloka þátttakendur 

yngri en 15 ára og við úrvinnslu gagnanna í þessum hluta voru því svör þeirra níu einstaklinga 

sem sögðust vera 14 ára eða yngri ekki tekin með. Sá kafli byggir því á svörum 293 einstaklinga 

á aldrinum 15 til 25 ára. 

 

3.1 Framkvæmd rannsóknarinnar 

Sem fyrr segir þá skortir rannsóknir á viðhorfum ungs fólks til lögreglunnar hérlendis. Kjörið væri 

að framkvæma eigindlega rannsókn á þessu viðfangsefni, svo sem í formi viðtala við ungt fólk, 

til þess að fá dýpri skilning á viðhorfum þessa hóps til lögreglunnar. Með eigindlegri (e. 

qualitative) rannsóknaraðferð er átt við rannsókn þar sem tekin eru viðtöl við fólk og áhersla 



 

 23 

lögð á að afla upplýsinga um hvaða merkingu fólk leggur í aðstæður sínar og upplifanir til þess 

að útskýra athafnir þess (Jón Gunnar Bernburg, 2005). Upphaflega stóð til að framkvæma slíka 

rannsókn en það reyndist full snúið, innan tímarammans sem við höfðum, að fá að ræða við 

ungt fólk undir 18 ára aldri. Í ljósi þessa var ákveðið að leggja fyrir megindlega spurningalista-

könnun á netinu þar sem markmiðið var að ná til ungs fólks. Með megindlegri (e. quantitative) 

könnun er átt við rannsóknaraðferð þar sem áherslan er lögð á að afla gagna til þess að mæla 

og bera saman athafnir og viðhorf fólks með tölulegum hætti (Jón Gunnar Bernburg, 2005). 

Til þess að ná til aldurshópsins sem við höfðum mestan áhuga á, settum við okkur í samband 

við nemendafélög framhaldsskóla með tölvupósti og fengum forsvarsmenn þeirra til þess að 

deila könnuninni meðal sinna samnemenda, hvort sem væri með tölvupósti eða á 

samfélagsmiðlum. Til þess að freista þess að auka þátttökuna enn frekar og fá fjölbreyttari 

svörun til samanburðar við markhópinn tókum við ákvörðun um að deila könnuninni víðar. 

Samfélagsmiðillinn Facebook varð fyrir valinu þar sem að það er mest notaði samfélagsmiðillinn, 

en 93% íslendinga á aldrinum 18 til 29 ára segjast nota Facebook reglulega samkvæmt könnun 

MMR á samfélagsmiðlanotkun landsmanna árið 2020 (MMR, 2020). Á Facebook var tengli á 

könnunina deilt á okkar persónulegu síðum en auk þess í valda hópa, þá helst í mismunandi 

umræðuhópa tileinkaðir íbúum hverfa eða landshluta til þess að fá sem fjölbreyttastan hóp.  

Spurningalistakönnunin innihélt 30 spurningar sem var skipt í þrjá hluta en auk þess voru 

sex bakgrunnsspurningar. Fyrsti hlutinn byggði að mestu á því að kanna viðhorf og traust 

svarenda til lögreglunnar og hvort þátttakendur hefðu yfir höfuð átt samskipti við lögregluna. 

Spurningarnar voru að einhverju leiti byggðar á svipuðum rannsóknum á trausti og lögmæti 

lögreglu, til dæmis könnun Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands á viðhorfum almennings til 

þjónustu og starfa lögreglunnar (Margrét Valdimarsdóttir, 2020). Í þessari könnun var þó meiri 

áhersla lögð á að fá fram hvort að þáttakendur hafi persónulega átt samskipti við lögreglumenn. 

Í öðrum hluta könnunarinnar var spurt út í viðhorf þátttakenda til lögreglunnar þegar 

viðkomandi var á aldrinum 13 til 15 ára til að kanna hvort og þá hvernig viðhorfið gæti hafa 

breyst. Í þriðja hluta settum við svo fram opnar spurningar þar sem þátttakendur gátu sagt 

okkur með eigin orðum hvað lögreglan gæti að þeirra mati gert betur í samskiptum. Annars 

vegar þegar kemur að samskiptum almennt og hins vegar var spurt sérstaklega hvað lögreglan 

gæti gert betur þegar kemur að samskiptum við unglinga. Spurningalistakönnunina í heild sinni 

má finna í viðauka 1. 
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3.2 Þátttakendur 

Í heildina bárust 467 svör við spurningalistakönnuninni. Þátttakendur voru á öllum aldri og 

allsstaðar af landinu  þó að meirihlutinn hafi vissulega verið búsettur á höfuðborgarsvæðinu 

(n=269). Fjórðungur þátttakenda voru karlar (n=115) en það er þekkt í fyrri rannsóknum að 

konur (n=335) séu líklegri til þess að taka þátt í netkönnunum heldur en karlar og því er hlutfall 

karla og kvenna oft skakkt eins og sést einnig í töflu 2 (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). Flestir 

þátttakendur voru á aldrinum 18 til 20 ára (n=114). Þá höfðu flestir þátttakendur einungis lokið 

grunnskólaprófi (n=168). Tafla 1 sýnir nánar skiptingu þátttakenda eftir kyni, aldri, menntun og 

búsetu. 

Tafla 1: Lýsandi tölfræði. 

Kyn 

  Fjöldi Hlutfall 

Karl 115 25,0% 

Kona 335 72,8% 

Annað 10 2,2% 

 

Aldur 

  Fjöldi Hlutfall 

14 ára eða yngri 9 1,9% 

15 - 17 ára 78 16,8% 

18 - 20 ára 114 24,6% 

21 - 25 ára 101 21,8% 

26 - 30 ára 41 8,9% 

31 - 40 ára 34 7,3% 

41 - 50 ára 43 9,3% 

51 - 60 ára 27 5,8% 

61 árs eða eldri 16 3,5% 
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Menntun 

  Fjöldi Hlutfall 

Grunnskólanám 168 37,1% 

Stúdentspróf, iðnnám og sambærilegt nám 166 36,6% 

Háskólamenntun 119 26,3% 

 

Búseta 

  Fjöldi Hlutfall 

Austurland 37 8,0% 

Höfuðb.sv. 269 58,2% 

Norðurland 35 7,6% 

Suðurland 40 8,7% 

Suðurnes 34 7,4% 

Vestmannaeyjar 13 2,8% 

Vesturland og Vestfirðir 34 7,4% 

 

Könnunin var send með tölvupósti á nemendafélög framhaldsskólanna auk þess sem henni 

var dreift á samfélagsmiðlinum Facebook til þess að ná til sem flestra og fá svörun frá 

fjölbreyttum hóp. Úrtak rannsóknarinnar er því allir sem samþykktu að taka þátt í könnuninni. 

Upplýsingar frá Hagstofu Íslands (e.d.b og e.d.d) voru svo notaðar til þess að meta hversu vel 

úrtakið endurspeglaði þýðið. Þar sem öllum var frjálst að taka þátt í netkönnuninni var ákveðið 

að skipta aldri í tvo hópa út frá markhópnum. Upplýsingar um aldur í töflu 2 miðast því við 

Íslendinga 25 ára og yngri annars vegar og 26 ára og eldri hins vegar. Tölur um menntun miðast 

við árið 2020 þar sem ekki voru nýrri gögn að finna á vef Hagstofunnar en aðrir flokkar miða við 

árið 2022. Þá var búsetu einnig skipt í höfuðborgarsvæðið annars vegar og utan höfuðborgar-

svæðisins hins vegar. 
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Tafla 2: Samanburður á úrtaki og þýði. 

Kyn Úrtak Þýði 

Karlar 25,6% 51,3% 

Konur 74,4% 48,7% 

   

Aldur     

25 ára og yngri 65,2% 32,8% 

26 ára og eldri 34,8% 67,2% 

   

Menntun     

Grunnskólanám 37,1% 24,1% 

Stúdentspróf, iðnnám og sambærilegt nám 36,6% 35,3% 

Háskólamenntun 26,3% 40,6% 

   

Búseta     

Á höfuðborgarsvæðinu 58,2% 64,0% 

Utan höfuðborgarsvæðisins 41,8% 36,0% 

   

 

Tafla 2 sýnir að úrtakið endurspeglar þýðið frekar illa. Þó þarf einnig að líta til þess að 

hlutfallslega var mjög lítil svörun miðað við fjölda í þýðinu, sem er í raun allir sem tala íslensku 

og hafa aðgang að netinu. Eins og áður sagði þá hafa rannsóknir sýnt að konur séu líklegri til 

þess að svara könnunum en karlar, sem útskýrir mögulega þessa miklu skekkju sem er á 

dreifingu karla og kvenna í úrtakinu miðað við þýði (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). Ástæðuna 

fyrir því að 25 ára og yngri eru hlutfallslega mun fleiri í úrtaki en þýði, og 26 ára og eldri 

hlutfallslega færri, má líklegast rekja til þess að í byrjun höfðum við eingöngu beint samband 

við fólk undir 25 ára aldri. Seinna meir þegar við deildum könnuninni víðar lögðum við einnig 

áherslu á að við værum sérstaklega að leita eftir svörun frá fólki á aldrinum 15 til 25 ára, þó að 

öllum áhugasömum væri velkomið að taka þátt. Sömu ástæðu má nefna vegna skekkju í 

grunnskóla- og háskólamenntun en þátttakendur með stúdentspróf og sambærilegt eru nokkuð 
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vel á pari við þýðið. Búseta er sá þáttur sem endurspeglar þýðið hvað best, en eins og sjá má í 

töflu 1 var ágætis svörun frá öllum landshlutum. 

 

3.3 Annmarkar á rannsókninni 

Þessi rannsókn er ekki byggð á lýsandi úrtaki, heldur hentugleikaúrtaki. Með slíkri aðferð hafa 

ekki allir í þýðinu jafn mikla möguleika á því að lenda í úrtakinu og því verða gögnin ekki lýsandi 

fyrir þýðið. Þá er ekki hægt að yfirfæra niðurstöðurnar á þýðið og alhæfa um þær (Grétar Þór 

Eyþórsson, 2013). Til að byrja með var könnunin eingöngu send á nemendafélög 

framhaldsskólanna en það er staðreynd að á hverju ári fer ákveðinn hópur unglinga ekki í 

framhaldsskóla auk þess sem hlutfall þeirra sem hætta námi í framhaldsskóla er um 25% 

samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands (2019). Af þátttakendum í þessari rannsókn sem 

voru eldri en 20 ára (og þannig komnir af framhaldsskólaaldri) voru aðeins 25 einstaklingar sem 

sögðust einungis vera með grunnskólamenntun. Því er ljóst að rannsóknin okkar náði til mikils 

minnihluta þeirra sem hafa ekki farið í framhaldsskóla eða ekki klárað nám á framhaldsskóla-

stigi. 

 Könnunin sem við sendum út var eingöngu aðgengileg á íslensku en þó er ekki hægt að 

gera ráð fyrir því að allir sem hafa áhuga á að taka þátt kunni íslensku. Samkvæmt frétt á vefsíðu 

Hagstofu Íslands þá fjölgaði nemendum með erlent ríkisfang í grunnskólum landsins haustið 

2020 auk þess sem nemendur í grunnskóla sem hafa erlent tungumál að móðurmáli hafa aldrei 

verið fleiri, þó að sumir þeirra hafi vissulega einnig íslensku sem móðurmál. Þá kemur einnig 

fram að 523 nemendur í 10. bekk hafi erlent móðurmál og búist við að flestir þeirra hafi hafið 

nám í framhaldsskólum landsins haustið 2021 (Hagstofa Íslands, 2021). Samkvæmt gagna-

grunnum á vef Hagstofu Íslands um mannfjölda og erlendan bakgrunn voru skráðir 17.798 

einstaklingar á framhaldsskólaaldri (16 til 19 ára) á Íslandi þann 1. janúar 2021 og á sama tíma 

voru skráðir 2.469 einstaklingar á sama aldri með erlendan bakgrunn. Einstaklingar með 

erlendan bakgrunn eru því 13,9% af þeim sem eru á framhaldsskólaaldri í landinu (Hagstofa 

Íslands, e.d.b; Hagstofa Íslands, e.d.c). Það þarf því ekki að koma á óvart að einungis 5,3% 

þátttakenda sögðust ekki vera fædd á Íslandi og að einungis annað eða hvorugt foreldra þeirra 

væru fædd á Íslandi (n=25), sjá töflu 3. 
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Tafla 3: Bakgrunnur þátttakenda. 

Ert þú fædd/ur á Íslandi? 

 Fjöldi Hlutfall 

Já 434 94,6% 

Nei 25 5,4% 

 

Er annað eða báðir foreldrar þínir fæddir á Íslandi? 

 Fjöldi Hlutfall 

Já 436 94,6% 

Nei 25 5,4% 

 

Einnig verður að taka niðurstöðum þessarar rannsóknar með þeim fyrirvara að svar-

hlutfallið var mjög lágt miðað við fjölda í þýði og úrtakið endurspeglar þýðið illa. Niðurstöðurnar 

gefa okkur þó ákveðna mynd af viðhorfi unglinga og ungs fólks til lögreglunnar en benda einnig 

til þess að þörf sé á frekari rannsóknum eins og verður farið yfir í samantekt í lokin. 
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4 Niðurstöður 

Tilgangur rannsóknarinnar var, sem fyrr segir, að skoða viðhorf ungs fólks til lögreglunnar á 

Íslandi. Þegar niðurstöður þessarar rannsóknar voru greindar var sérstök áhersla lögð á þá 302 

þátttakendur sem eru 25 ára og yngri. Fyrst verður þó fjallað stuttlega um helstu niðurstöður 

varðandi traust og viðhorf til lögreglu út frá öllu úrtakinu, sem innihélt svör frá „14 ára og yngri“ 

til „61 árs og eldri“. Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar reifaðar. 

 

4.1 Viðhorf til lögreglu almennt 

Á heildina litið virðast þátttakendur í þessari rannsókn bera nokkuð mikið traust til lögreglunnar. 

Í könnuninni voru þátttakendur beðnir um að svara hversu vel þeir treystu lögreglunni á 

skalanum 1 til 5 þar sem 1 merkir „ég treysti lögreglunni ekki“ og 5 merkir „ég treysti lögreglunni 

fullkomlega“ (Mynd 1). Meðaltalið var 3,65 en 65,9% þátttakenda merktu við 4 eða 5. Séu 

þessar niðurstöður bornar saman við niðurstöður Gallup og Félagsvísindastofnunar Háskóla 

Íslands, þá er þetta heldur lægra traust en mælist almennt í þeim könnunum (sjá til dæmis 

Gallup, 2022; Margrét Valdimarsdóttir, 2021b). Til dæmis hefur lögreglan aðeins einu sinni 

mælst með álíka lágt traust í könnun Gallup en það var árið 2001 (Gallup, 2022). 

Þessar niðurstöður okkar fyrir yngsta aldurshópinn eru þó í samræmi við könnun 

Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands. Samkvæmt könnunum Félagsvísindastofnunar mælist 

traust yfirleitt lægst í aldurshópnum 18 til 25 ára og í nýjustu könnuninni sögðust aðeins 59% 

svarenda á þessum aldri vera „mjög sammála“ eða „frekar sammála“ því að þeir beri traust til 

lögreglunnar (Margrét Valdimarsdóttir, 2021b). Niðurstöður okkar rannsókar eru þannig í 

samræmi við niðurstöður Félagsvísindastofnunar þegar litið er til þess að meirihluti þátttakenda 

(64,7%) var á aldrinum 25 ára og yngri. Þegar samband aldurs og trausts til lögreglu á skalanum 
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1 til 5 var greint með einfaldri línulegri aðhvarfsgreiningu komu fram marktæk jákvæð áhrif 

aldurs á traust (p<0,05), sem er einnig í samræmi við fyrri rannsóknir Félagsvísindastofnunar.  

 

Mynd 1: Traust til lögreglunnar (allir svarendur). 

Á heildina litið virðast svarendur hafa fremur jákvætt viðhorf til lögreglunnar. Í könnuninni 

voru þátttakendur til dæmis spurðir hversu vel þeim finnist lögreglunni takast að sinna störfum 

sínum almennt. Á heildina litið voru þátttakendur ánægðir með störf lögreglu en 82,7% 

svarenda sögðu lögregluna almennt sinna störfum sínum frekar vel eða mjög vel. Með 

aðhvarfsgreiningu kom í ljós að sterkt marktækt samband var milli þess að þykja lögreglunni 

takast vel að sinna störfum sínum og aukins trausts (p<0,001, pearson‘s r=0,669). 

Einnig var spurt hvernig þátttakendur upplifa framkomu lögreglunnar annars vegar við sig  

persónulega og hins vegar við fólk almennt. Nokkur munur var á upplifun þátttakenda þar sem 

73,1% sögðust persónulega upplifa framkomu lögreglunnar frekar góða eða mjög góða en 

aðeins lægra hlutfall (69,4%) sagðist upplifa framkomu lögreglunnar við fólk almennt frekar 

góða eða mjög góða. Marktækur munur var á meðaltali hópanna (p<0,001) sem sýndi að þeir 

sem telja framkomu lögreglunnar við sig persónulega vera góða voru einnig líklegri til þess að 

telja framkomu lögreglu við fólk almennt vera góða. Þá voru 65,7% þátttakenda frekar sammála 

eða mjög sammála fullyrðingunni „ég tel að lögreglan komi yfirleitt fram við fólk af virðingu“. 
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Mun lægra hlutfall (53,8%) voru þó frekar sammála eða mjög sammála fullyrðingunni „að mínu 

mati tekur lögreglan yfirleitt sanngjarnar ákvarðanir við úrlausn mála“. 

Í þessari rannsókn var meðal annars spurt hvort að þátttakendur bæru meira eða minna 

traust til karlkyns eða kvenkyns lögreglumanna. Það kom á óvart að ekki báru allir svarendur 

jafnt traust til beggja kynja en aðeins 66,1% svarenda sögðust bera jafnt traust til karlkyns og 

kvenkyns lögreglumanna. Þá sögðust mun fleiri frekar bera traust til kvenkyns lögreglumanna 

(25,7%) en karlkyns lögreglumanna (8,3%) (Mynd 2).  

 

Mynd 2: Traust til karlkyns og kvenkyns lögreglumanna. 

Þegar svör við þessari spurningu voru greind nánar eftir aldri og kyni komu fram 

marktæk áhrif aldurs (p<0,001) en kyn hafði ekki marktæk áhrif á traust til karlkyns eða 

kvenkyns lögreglumanna (p>0,05). Marktektarpróf (t-próf) leiddi í ljós að þátttakendur sem 

treystu karlkyns og kvenkyns lögreglumönnum jafnt voru líklegri til þess að treysta lögreglunni 

meira yfir höfuð (m=4,01) heldur en þeir sem treystu frekar annað hvort karlkyns eða kvenkyns 

lögreglumönnum (m=3,03). 
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4.2 Viðhorf ungs fólks til lögreglu 

Í þessari rannsókn  var ákveðið að leggja sérstaka áherslu á viðhorf ungs fólks til lögreglunnar 

þar sem rannsóknir sýna að traust og viðhorf til lögreglunnar mælist yfirleitt lægst á meðal ungs 

fólks á aldrinum 18 til 25 ára (sjá til dæmis Margrét Valdimarsdóttir, 2021b). Í þessum hluta er 

greint nánar frá svörum þátttakenda á aldrinum 25 ára og yngri og áhersla lögð á að kanna 

samskipti þeirra við lögregluna og áhrif samskipta á traust til lögreglu. Svör við spurningum um 

traust og viðhorf til lögreglu komu vel út á heildina litið hjá þátttakendum á aldrinum 25 ára og 

yngri. Þó var ýmislegt sem væri áhugavert að skoða nánar með frekari rannsóknum sem ekki 

reyndist unnt að framkvæma í þetta skiptið. 

Spurt var hvort að lögregla hefði haft afskipti af þátttakendum á síðastliðnum tveimur árum, 

ýmist vegna gruns um afbrot (n=74), sem brotaþoli (n=49) eða vitni (n=61) í máli. Í kjölfarið voru 

þeir sem svöruðu þessum spurningum játandi spurðir hversu ánægðir eða óánægðir 

viðkomandi voru með framkomu lögreglunnar við afskiptin. Þeir sem lögregla hafði afskipti af 

vegna gruns um afbrot voru hlutfallslega ánægðastir með framkomu lögreglu við afskiptin en 

54,7% sögðust frekar eða mjög ánægðir. Brotaþolar voru síst ánægðir en í raun voru álíka margir 

sem voru frekar eða mjög ánægðir (44,9%) með framkomu lögreglunnar og þeir sem voru frekar 

eða mjög óánægðir (42,0%). Helmingur þeirra sem lögregla hafði haft afskipti af sem vitni voru 

frekar eða mjög ánægðir með framkomu lögreglu (50,8%) en hinn helmingurinn skiptist milli 

þeirra sem svöruðu hvorki né (21,3%) og svo þeirra sem voru frekar eða mjög óánægðir (27,9%). 

Svör við þessum þremur spurningum voru lögð saman í eina samsetta frumbreytu 

(cronbach‘s alpha=0,981) til þess að greina áhrif afskipta á afstöðu til framkomu lögreglu með 

fullyrðingunni „ég tel að lögreglan komi yfirleitt fram við fólk af virðingu“. Samsetta frum-

breytan hafði marktæk (p<0,001) og sterk áhrif (pearson‘s r=0,970) á afstöðu þátttakenda til 

fullyrðingarinnar. Þrátt fyrir að flestir hafi verið nokkuð ánægðir með framkomu lögreglu við 

afskiptin kom í ljós að aukin afskipti, óháð tilurð, leiði þó til þess að þátttakendur væru síður 

sammála fullyrðingunni. Þessi rannsókn segir okkur ekki nánar til um hvað það er sem veldur 

því að viðhorf þátttakenda sé á þann veg að lögreglan komi ekki fram við fólk af virðingu en 

þetta væri áhugavert að kanna betur með eigindlegri rannsókn. 

Þátttakendur voru einnig spurðir út í afstöðu þeirra til fullyrðingarinnar „mér finnst 

lögreglan ógnandi“, en 32,3% voru frekar eða mjög sammála fullyrðingunni. Með aðhvarfs-
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greiningu kom í ljós að marktæk áhrif voru milli þess að þátttakendur væru sammála því að 

lögreglan væri ógnandi og bæru jafnframt minna traust til lögreglunnar (p<0,001). Svör við 

fullyrðingunni um að lögreglan væri ógnandi voru einnig borin saman við svör við fullyrðingunni 

„ég tel að lögreglan komi yfirleitt fram við fólk af virðingu“, en 62,8% voru frekar eða mjög 

sammála þeirri fullyrðingu. Marktækur munur var á milli hópanna sem sýndi að þeir sem voru 

sammála því að lögreglan væri ógnandi voru frekar ósammála því að lögreglan komi yfirleitt 

fram við fólk af virðingu (p<0,001). 

Þá voru þátttakendur einnig spurðir hvort þeir væru hræddir við lögregluna. Nokkuð mikil 

dreifing var á svöruninni. Fjórðungur þátttakenda (24,9%) sagðist oftar en ekki eða yfirleitt vera 

hræddur þegar þeir sjá eða heyra af lögreglunni en aðeins 22,3% sögðust aldrei vera hræddir 

við lögregluna. Þá sögðust fleiri yfirleitt ekki vera hræddir við lögregluna (31,6%) og 21,3% 

sögðust hafa verið hrædd við lögregluna þegar þau voru yngri en væru það ekki lengur. 

Marktækur munur var á meðaltali þeirra sem sögðust vera hræddir við lögregluna (m=3,28) og 

þeirra sem sögðust aldrei vera hræddir við lögregluna (m=2,29) þegar svör voru greind með 

tilliti til þess hvort þátttakendur væru sammála þeirri fullyrðingu að lögreglan væri ógnandi 

(p<0,001). 

 

Mynd 3: Hræðsla við lögregluna. 



 

 34 

 

Aðhvarfsgreining leiddi í ljós marktækt samband milli þess að þátttakendur séu sammála 

fullyrðingunni „mér finnst lögreglan ógnandi“ og ósammála fullyrðingunni „ég tel að lögreglan 

komi yfirleitt fram við fólk af virðingu“ (p<0,001). Hræðsla við lögregluna hafði ekki marktæk 

áhrif á það hvort þátttakendur væru sammála eða ósammála síðarnefndu fullyrðingunni 

(p>0,05). Fullyrðingin um að lögreglan væri ógnandi hafði einnig marktæk áhrif á það hvort að 

þátttakendum fyndist framkoma lögreglunnar við fólk almennt vera góð (p<0,001). 

Niðurstöðurnar sýndu einnig að þeir þátttakendur sem voru sammála fullyrðingunni að 

lögreglan væri ógnandi töldu framkomu lögreglunnar almennt verri. Hræðsla við lögreglu hafði 

ekki marktæk áhrif (p>0,05). 

 

4.2.1 Greining á tilgátum 

Markmið þessa verkefnis var að kanna sérstaklega viðhorf ungs fólks til lögreglunnar og grafast 

fyrir um hvað gæti skýrt hvers vegna ungt fólk treystir lögreglunni síður en þeir sem eldri eru 

eins og hefur komið fram í fyrrnefndum könnunum Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands. Hér 

verða því gögnin greind út frá svörum þátttakenda sem voru á aldrinum 25 ára og yngri. 

Rannsóknarspurningin sem við leituðum svara við er eftirfarandi: Hvaða áhrif hafa fyrri 

samskipti ungs fólks við lögreglumenn á traust og viðhorf þeirra til lögreglunnar?  

Fyrsta tilgátan okkar var að ungt fólk sem telur lögregluna almennt skila góðu starfi treysti 

lögreglu frekar en aðrir. Lang flestir á aldrinum 25 ára og yngri (82,8%) svöruðu að þeir töldu 

lögregluna almennt skila góðu starfi. Marktektarpróf á svörum þátttakenda með t-prófi leiddi í 

ljós marktækt samband jákvæðra viðhorfa til starfa lögreglu og trausts til lögreglu (p<0,001). 

Sambandið bendir til þess að þeir sem telja lögregluna sinna góðu starfi (m=4,31) treysti 

lögreglu frekar en þeir sem telja lögregluna ekki sinna störfum sínum nógu vel (m=1,76) sem 

styður tilgátuna. 

Önnur tilgátan sneri að því að ungt fólk sem hefur átt í beinum samskiptum við lögreglu 

treysti lögreglunni frekar en þeir sem hafi ekki átt í slíkum samskiptum. Marktektarpróf (t-próf) 

leiddi í ljós að þeir sem sögðu viðhorf sitt til lögreglunnar vera betra eftir að hafa átt bein 

samskipti við lögregluna treystu lögreglunni frekar en þeir sem hafa aldrei átt í beinum 



 

 35 

samskiptum við lögregluna (p<0,05). Prófið sýndi þó einnig að þeir sem höfðu aldrei átt 

samskipti við lögregluna treystu lögreglunni frekar en þeir sem sögðu viðhorf sitt til 

lögreglunnar vera verra eftir bein samskipti (p<0,001). Tilgátan stenst því að hluta til og 

niðurstöðurnar sýna okkur enn og aftur mikilvægi góðra samskipta lögreglunnar við almenning. 

  Varðandi samskipti við lögregluna þá svöruðu 45,7% því til að viðhorf þeirra og traust til 

lögreglunnar væri betra eftir að hafa átt samskipti við lögreglumann í persónu en 32,4% sögðu 

viðhorf sitt og traust til lögreglunnar vera verra. Aðeins 10,2% sögðust aldrei hafa átt samskipti 

við lögreglumann í persónu og 11,6% sögðu samskipti í persónu ekki hafa haft áhrif á viðhorf 

þeirra og traust til lögreglunnar. 

 

Mynd 4: Áhrif persónulega samskipta við lögreglumenn á viðhorf til lögreglunnar 

Þriðja tilgátan var að ungt fólk með slæma reynslu af lögreglunni beri minna traust til 

lögreglu en aðrir. Af þeim 184 sem svöruðu að lögregla hafi haft afskipti af sér ýmist vegna gruns 

um afbrot (n=74), sem brotaþoli (n=49) eða vitni (n=61) í máli voru í heildina 51,1% frekar eða 

mjög ánægð með framkomu lögreglunnar við afskiptin. Hins vegar voru 33,7% frekar eða mjög 

óánægð framkomu lögreglu. Svör við þessum þremur spurningum voru lögð saman í eina 

samsetta frumbreytu (cronbach‘s alpha=0,981) til þess að greina áhrif afskipta á traust til 

lögreglunnar. Marktektarpróf (t-próf) sýndi marktækan mun á meðaltali hópanna (p<0,001). 

Þeir þátttakendur sem voru ánægðir með framkomu lögreglunnar báru að meðaltali meira 
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traust til lögreglunnar (m=4,27) heldur en þeir sem voru óánægðir með framkomu lögreglunnar 

(m=2,20) sem styður tilgátuna. 

Fjórða tilgátan var svo að ungt fólk sem upplifir framkomu lögreglunnar í sinn garð og 

annarra sem jákvæða beri meira traust til lögreglu en aðrir. Svör við spurningum um framkomu 

lögreglunnar í garð þátttakenda annars vegar og hins vegar framkomu lögreglunnar við fólk 

almennt voru sameinuð í eina frumbreytu (cronbach‘s alpha=0,843). Með t-prófi kom í ljós að 

samsetta frumbreytan hefur marktæk áhrif á fylgibreytuna sem var traust til lögreglu á 

skalanum 1 til 5 (p<0,001) og að þeir sem voru ánægðir með framkomu lögreglu báru meira 

traust til lögreglunnar sem styður tilgátuna. 

 

4.3 Viðhorfsbreytingar frá 13 til 15 ára aldri 

Fyrst voru þátttakendur spurðir hvort þeir hefðu leitað til lögreglu á aldrinum 13 til 15 ára en 

aðeins minnihluti svaraði því játandi (19,8%). Þátttakendur voru einnig spurðir hvort að viðhorf 

þeirra til lögreglunnar hafi breyst frá því þau voru á aldrinum 13 til 15 ára og svöruðu 67,8% því 

játandi. Með marktektarprófi (t-prófi) komu ekki fram marktæk áhrif þess að hafa leitað til 

lögreglu á aldrinum 13 til 15 ára og breytinga á viðhorfi eða trausti til lögreglu (p>0,05). Með t-

prófi komu fram marktæk áhrif þess að hafa leitað til lögreglu á þessum aldri og svara við 

fullyrðingunni „ég tel að lögreglan komi yfirleitt fram við fólk af virðingu“ (p<0,05). 

Niðurstöðurnar bentu til þess að þeir sem hafi ekki leitað til lögreglunnar á þessum aldri séu 

aðeins líklegri til þess að vera sammála fullyrðingunni að lögreglan komi yfirleitt fram við fólk af 

virðingu (m=3,58) heldur en þeir sem leituðu til lögreglunnar á þessum aldri (m=3,20). Í þessu 

væri áhugavert að kanna betur hvað veldur því að þeir sem leita til lögreglunnar á þessum aldri 

telja hana síður koma fram af virðingu. Til dæmis mætti greina ástæður út frá því hvort 

viðkomandi var grunaður um afbrot, brotaþoli eða vitni í máli. 

Þá var spurt hvort þátttakendur teldu að þeir bæru meira eða minna traust til lögreglunnar 

í dag miðað við þegar viðkomandi voru á aldrinum 13 til 15 ára. Svörin voru mun dreifðari, enda 

fimm svarmöguleikar í boði (Mynd 3). Lang flestir svöruðu þó að traust þeirra til lögreglunnar 

væri hvorki meira né minna í dag (38,2%). Nokkuð jafnt hlutfall var svo milli þeirra sem töldu sig 

bera meira (29,0%) eða minna (32,8%) traust til lögreglunnar í dag. 
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Mynd 5: Breytingar á trausti til lögreglu frá 13 til 15 ára aldri 

Í lok könnunarinnar settum við fram opnar spurningar þar sem þátttakendur voru beðnir 

um að gera grein fyrir því hvers vegna traust þeirra til lögreglunnar væri meira eða minna í dag 

miðað við þegar þeir voru á aldrinum 13 til 15 ára. Alls bárust í heildina 276 skrifleg svör og 

hafði fólk frá ýmsu að segja. Þátttakendur sem sögðust bera meira traust til lögreglunnar í dag 

nefndu helst að þeir hefðu sjálfir þroskast auk þess sem þekking þeirra og skilningur á starfi 

lögreglunnar hefði aukist eða þróast. Þetta atriði verður rætt nánar í samantekt ásamt tillögum 

að úrbótum. Þeir sem sögðust bera minna traust til lögreglunnar í dag nefndu yfirleitt ákveðin 

afskipti lögreglu, ýmist af þeim sjálfum eða öðrum nákomnum, sem hefði rýrt traust þeirra. Þá 

er áhugavert að líta til þess að þeir sem nefndu framkomu lögreglumanna eða sögðu samskipti 

við lögreglumann hafa haft áhrif á viðhorf þeirra greindu ýmist frá meira eða minna trausti. 

Framkoma og samskipti lögreglumanna við almenning geta því haft mikið með það að segja 

hvort að viðhorf viðkomandi sé betra eða verra fyrir vikið. 

Við settum einnig fram opnar spurningar þar sem þátttakendum var boðið að koma á 

framfæri hugmyndum eða ábendingum um hvað lögreglan gæti gert betur þegar kæmi að 

samskiptum við ungt fólk annars vegar og við almenning hins vegar. Sem fyrr þá hafði fólk frá 

ýmsu að segja en 240 svör bárust við hvorri spurningu. Margar ábendingar sneru að samskiptum 

og framkomu lögreglumanna svo sem að gefa sér tíma til þess að hlusta á fólk og koma fram 

við alla af virðingu, eins og einn svarandi orðaði það svo vel: „Ekki vera dicks“. 
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5 Samantekt og lokaorð 

Á heildina litið gáfu niðurstöður þessarar rannsóknar til kynna þónokkuð traust og jákvætt 

viðhorf þátttakenda til lögreglunnar. Svarendur voru beðnir um að segja til um hversu mikið 

þeir treystu lögreglunni á skalanum 1 til 5 þar sem 1 merkir „ég treysti lögreglunni ekki“ og 5 

merkir „ég treysti lögreglunni fullkomlega“. Meðaltalið var 3,65 en 65,9% þátttakenda merktu 

við 4 eða 5. Þetta hlutfall er heldur lægra en það mælist almennt til dæmis í könnunum Gallup 

og Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands en er þó í samræmi við aldurshópinn sem rannsóknin 

beinist fyrst og fremst að. Rannsóknir hafa sýnt að traust til lögreglunnar mælist yfirleitt lægra 

hjá yngra fólki (Hinds, 2009; Hurst og Frank, 2000) en meirihluti þátttakenda í þessari rannsókn 

var einmitt 25 ára og yngri. Niðurstöður okkar sýndu að hærri aldri fylgi aukið traust til lögreglu, 

sem er einnig í samræmi við fyrri rannsóknir Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands (Margrét 

Valdimarsdóttir, 2021b).  

Markmið þessa verkefnis var að kanna sérstaklega viðhorf ungs fólks til lögreglunnar og 

grafast fyrir um hvað gæti skýrt hvers vegna ungt fólk treystir lögreglunni síður en þeir sem eldri 

eru. Svör þátttakenda á aldrinum 25 ára og yngri voru því greind sérstaklega með tilliti til 

viðhorfa þeirra. Við vorum með eftirfarandi fjórar tilgátur sem sneru að samskiptum og 

viðhorfum ungs fólks á aldrinum 25 ára og yngri til lögreglunnar. 

Fyrsta tilgátan var að ungt fólk sem telur lögregluna almennt skila góðu starfi treysti 

lögreglu frekar en aðrir. Marktektarpróf á svörum þátttakenda leiddi í ljós martækt samband 

jákvæðra viðhorfa til starfa lögreglu og trausts til lögreglu. Sambandið bendir til þess að þeir 

sem telja lögregluna sinna góðu starfi treysti lögreglu meira en þeir sem telja lögregluna ekki 

sinna störfum sínum nógu vel, sem styður tilgátuna. Önnur tilgátan sneri að því að ungt fólk 

sem hefur átt í beinum samskiptum við lögreglu treysti lögreglunni frekar en þeir sem hafi ekki 

átt í slíkum samskiptum. Marktektarpróf leiddi í ljós að þeir sem sögðu viðhorf sitt til 

lögreglunnar vera betra eftir að hafa átt í beinum samskiptum við lögregluna treystu lögreglunni 
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frekar en þeir sem hafa aldrei átt í beinum samskiptum við lögregluna. Þeir sem höfðu aldrei 

átt samskipti við lögregluna treystu lögreglunni hins vegar frekar en þeir sem sögðu viðhorf sitt 

til lögreglunnar vera verra eftir bein samskipti og tilgátan stenst því einungis að hluta til. 

Þriðja tilgátan var að ungt fólk með slæma reynslu af lögreglunni beri minna traust til 

lögreglu en aðrir. Marktektarpróf sýndi marktækan mun á meðaltali hópanna en þeir 

þátttakendur sem voru ánægðir með framkomu lögreglunnar báru að meðaltali meira traust til 

lögreglunnar heldur en þeir sem voru óánægðir með framkomu lögreglunnar, sem styður 

tilgátuna. Fjórða tilgátan var svo að ungt fólk sem upplifir framkomu lögreglunnar í sinn garð og 

annarra sem jákvæða beri meira traust til lögreglu en aðrir. Marktekarpróf sýndi að þeir sem 

sögðut vera almennt ánægðir með framkomu lögreglu báru meira traust til lögreglunnar, sem 

styður tilgátuna. 

Einblínt var á aldurshópinn 25 ára og yngri þegar svör við spurningum um viðhorf 

þátttakenda til lögreglu á aldrinum 13 til 15 ára voru greind. Niðurstöðurnar benda til þess að 

þeir sem hafi leitað til lögreglu á þessum aldri beri minna traust til lögreglu og séu einnig líklegri 

til þess að hafa neikvæðara viðhorf til framkomu lögreglumanna. Fyrri rannsóknir hafa sýnt að 

tengsl séu á milli góðra eða slæmra samskipta ungs fólks við lögregluna og jákvæðra eða 

neikvæðra viðhorfa þeirra til stofnunarinnar. Þá hefur einnig verið sýnt fram á að hugmyndir 

fullorðinna, til dæmis um lögregluna og störf hennar, mótast oft í æsku og byggja á upplifunum 

viðkomandi sem barn eða unglingur og því er mikilvægt að grípa snemma inn í neikvæða þróun 

á viðhorfi barna og unglinga til lögreglunnar (Hinds, 2009; Hinds og Murphy, 2007; Hurst og 

Frank, 2000; Sindall o.fl., 2017). 

Þær rannsóknir sem við fórum yfir í fræðilegu samantektinni benda allar sterklega til þess 

að framkoma lögreglumanna sé það sem skiptir mestu máli þegar kemur að trausti almennings 

til lögreglunnar og upplifunar á lögmæti lögreglunnar (sjá til dæmis Hinds, 2009; Haller o.fl., 

2018; Sunshine og Tyler, 2003; Thomassen og Kääriäinen, 2016). Niðurstöður okkar voru í 

samræmi við þessar fyrri rannsóknir og sýndu til dæmis að 51,8% þátttakenda töldu viðhorf sitt 

og traust til lögreglunnar vera betra eftir að hafa átt samskipti við lögreglumann í persónu og á 

móti töldu aðeins 12,8% viðhorf sitt og traust vera verra í kjölfar beinna samskipta. 

Niðurstöður okkur segja okkur í raun frekar lítið um það hvers vegna viðhorf ungs fólks 

mældist verra á aldrinum 13 til 15 ára. Þessi rannsókn gefur okkur þó ákveðna mynd af 
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viðhorfum ungs fólks en þörf er á frekari rannsóknum til þess að greina hvað veldur því að 

viðhorf unglinga þróast í neikvæða eða jákvæða átt. Galli spurningalistakannana, þegar kemur 

að því að greina viðhorf einstaklinga, er til að mynda sá að neikvæðar ímyndir eiga það til að 

vera varanlegri í huga fólks heldur en jákvæðar. Þar sem spurningum í spurningalistakönnun er 

ekki ætlað að kafa djúpt ofan í viðfangsefnið þá er erfitt að gera sér grein fyrir ástæðu 

neikvæðrar svörunar svo sem hvað valdi því að ungt fólk beri lítið traust til lögreglunnar (Dirikx 

o.fl., 2012). 

Eigindlegar rannsóknir eru almennt betur til þess fallnar að kafa dýpra ofan í viðfangsefni 

svo sem viðhorf þátttakenda. Þá hefur komið fram að í eigindlegri könnun sem framkvæmd var 

meðal unglinga þar sem spurt var út í viðhorf þeirra til lögreglunnar kom í ljós að svör þeirra við 

almennum spurningum varðandi skilvirkni lögreglunnar voru neikvæð. Aftur á móti þegar spurt 

var nánar út í ástæður fyrir neikvæðum svörum þeirra og nákvæmari spurningar lagðar fram þá 

urðu svörin fjölbreyttari og jákvæðari (Dirikx o.fl., 2012). 

Fleiri þættir geta einnig haft áhrif á viðhorf ungs fólks til lögreglunnar. Sem dæmi hefur 

mikið verið fjallað um að lögreglan eigi að endurspegla samfélagið. Í því samhengi hefur verið 

rætt um lágt hlutfall kvenkyns lögreglumanna og að skortur sé á fjölbreytileika innan 

lögreglunnar. Einungis örfáir aðilar innan lögreglunnar eru af erlendum uppruna eða tilheyra 

öðrum minnihlutahópum (Arnhildur Hálfdánardóttir, 2020). Þá væri áhugavert að athuga hvort 

að einsleitni lögreglunnar á Íslandi spili til dæmis inn í viðhorf innflytjenda til lögreglunnar en 

rannsóknir hafa sýnt að fólk sem tilheyrir minnihlutahópum beri almennt minna traust til 

lögreglunnar (Van Craen, 2013; Sampson og Bartusch, 1998). 

Til samanburðar hefur hlutfall íbúa af fyrstu og annarri kynslóð innflytjenda á Íslandi aldrei 

verið hærra. Samkvæmt tölfræði Hagstofu Íslands frá því í september árið 2020 er hlutfall 

innflytjenda 16,8% af mannfjölda á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2020). Mismunandi bakgrunnur 

þessara einstaklinga getur litað upplifun þeirra af lögreglunni og þá sérstaklega þeirra sem koma 

frá löndum þar sem íbúar búa við einhvers konar ógnarstjórn eða lögregluríki. Þetta gæti einnig 

átt við börn innflytjenda þar sem rannsóknir hafa sýnt fram á sterk tengsl milli skoðana barna 

og unglinga og skoðana foreldra þeirra (Sindall o.fl., 2017). Samkvæmt könnun Félagsvísinda-

stofnunar á viðhorfi höfuðborgarbúa til starfa lögreglu telja hlutfallslega fæstir íbúar í Breið-

holti að lögreglan sé „mjög aðgengileg“ eða „frekar aðgengileg“ í sínu hverfi (Margrét 

Valdimarsdóttir, 2021a) en samkvæmt talnaefni frá Hagstofu Íslands (e.d.a) búa hlutfallslega 
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flestir innflytjendur í Breiðholti. Það væri því áhugavert að rannsaka betur samspil bakgrunns 

einstaklinga og trausts til lögreglu. 

Í netkönnun okkar voru þátttakendur spurðir út í afskipti lögreglu af þeim á síðastliðnum 

tveimur árum. Þó að flestir sem lögreglan hafði afskipti af hafi verið ánægðir með framkomu 

lögreglumanna þá benti frekari greining til þess að aukin afskipti leiði almennt til verra viðhorfs 

þátttakenda í garð lögreglunnar. Þátttakendur voru einnig spurðir út í samskipti og viðhorf 

þeirra til lögreglu þegar þeir voru á aldrinum 13 til 15 ára. Með tölfræðigreiningu komu í ljós 

áhrif sem bentu til þess að þeir sem hafi leitað til lögreglunnar á þessum aldri beri minna traust 

til lögreglunnar og telji frekar að lögreglan komi ekki fram við fólk af virðingu. 

Eins og áður sagði settum við fram opnar spurningar þar sem þátttakendur gátu greint frá 

því hvers vegna traust þeirra til lögreglu væri meira eða minna í dag miðað við þegar þau voru 

á aldrinum 13 til 15 ára. Það vakti athygli okkar að margir nefndu til dæmis það að hafa fengið 

bílpróf og aldur til þess að neyta áfengis hafi gert það að verkum að lögreglan hafi frekar tilefni 

til þess að hafa afskipti af þeim heldur en áður. Þó að afskipti af fólki undir áhrifum áfengis geti 

oft verið snúin þá er það samt sem áður alltaf undir lögreglumönnum komið að sýna fólki 

virðingu og reyna að leysa málin farsællega. 

Lögreglan á Íslandi er sífellt að leita leiða til þess að bæta og efla tengslin við almenning, 

ekki síst unga fólkið. Undanfarin ár hefur lögreglan í auknum mæli nýtt sér samfélagsmiðla til 

þess að færa sig nær samfélaginu, koma upplýsingum og skilaboðum til almennings auk þess að 

veita meiri innsýn inn í starf sitt. Við teljum að samfélagsmiðlar gegni mikilvægu hlutverki þegar 

kemur að því að ná til ungs fólks og séu árangursrík leið til þess að vera sýnilegri og aðgengilegri. 

Eins og niðurstöður fyrri rannsókna sýna eru það þó bein persónuleg samskipti einstaklinga við 

lögreglu sem eru veigamesti þátturinn þegar kemur að viðhorfum og trausti fólks til 

lögreglunnar (Hinds, 2009; Sunshine og Tyler, 2003). 

Í ljósi mikilvægi persónulegra samskipta finnst okkur að lögreglan þurfi að efla raunveruleg 

tengsl við meðlimi samfélagsins með markvissum leiðum. Þannig mætti til dæmis leggja aukna 

áherslu á skólaheimsóknir, líkt og Samfélagslöggur hafa verið að gera, en við myndum vilja sjá 

meiri áherslu lagða á framhaldsskólastigið þar sem miklar breytingar eiga sér stað á þeim tíma 

hjá ungu fólki. Stór hluti þeirra sem svöruðu opnu spurningunum töldu sig hafa öðlast meiri 

skilning á lögreglunni og starfi hennar með hækkandi aldri og auknum þroska. Hér sjáum við 
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tækifæri fyrir lögregluna til þess að nálgast ungt fólk að fyrra bragði og kynna fyrir þeim 

lögregluna og starf lögreglunnar. Mörg svör voru á þann veg að lögreglan mætti fjölga 

heimsóknum og kynningum í skólum. Þá óskuðu nokkrir svarendur sérstaklega eftir heim-

sóknum í framhaldsskóla. 

Við teljum að það mætti gera tilraun með slíkar kynningar á framhaldsskólastigi þar sem 

ungt fólk er þá komið á þann aldur sem áður segir að lögreglan hefur tilefni til frekari afskipta 

auk þess sem þroski þeirra býður upp á gagnrýni á aðgerðir og vald lögreglunnar. Með slíkum 

heimsóknum mætti fræða ungt fólk um starf lögreglunnar, réttindi og skyldur lögreglunnar en 

auk þess rétt þeirra sjálfra gagnvart lögreglunni. Við þekkjum það af eigin reynslu sem starfandi 

lögreglukonur að meðal ungs fólks gætir oft mikls misskilnings á störfum lögreglu sem að 

einhverju leiti væri hægt að koma í veg fyrir með aukinni fræðslu. 

Hér eru tvör svör við spurningunni „Hefur þú hugmyndir eða ábendingar um hvað lögreglan 

gæti gert betur þegar kemur að samskiptum við ungmenni?“ þar sem þátttakendur hafa hitt 

naglann á höfuðið: 

„Láta sjá sig meira í skólum bæði í grunnskólum og framhaldsskólum. T.d með því að hafa 

fyrirlestur og sýna hvað lögreglan er að gera á degi hverjum svo ungmenni séu ekki jafn 

hrædd við lögregluna.“ 

„Koma í framhaldskóla allra helst þar sem ég tel framhaldskælinga bera minnsta traustið 

þar sem þau heyra aðeins sögur og sjá mynbönd á samfélagsmiðlum. Finnst kynning á 

starfinu og hvað felst í því að vera lögregluþjónn. Unglingar halda að lögreglur séu að reyna 

að nýta vald sitt ekki að þau séu að sinna starfinu sínu. Held að viðhorfið myndi breytast ef 

þau myndu fá kynningu.“ 

Skólaheimsóknir mætti þannig einnig nýta til þess að ræða við ungt fólk og svara 

spurningum þeirra í rólegra umhverfi heldur en þegar lögreglan hefur afskipti af þeim. 

Rannsókn Hinds (2009) á óformlegum samskiptum lögreglumanna við ungt fólk leiddi til dæmis 

í ljós að óformleg samskipti ungs fólks og lögreglu ýtir undir vilja ungs fólks til þess að aðstoða 

lögreglu og bendir til þess að ýmis tækifæri felist í því að byggja upp betri tengsl við ungt fólk. 

Áhrif óformlegra samskipta sjást ekki síður í þeim mikla árangri sem Guðmundur Fylkisson, 

aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, hefur náð með sínu verkefni en 

undanfarin ár hefur hann haft yfirumsjón með verkefni sem snýr að leit að týndum unglingum 
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og ungu fólki. Hann leggur mikið upp úr því að eiga gott samband við skjólstæðinga  sína til þess 

að halda trausti þeirra (Guðmundur Fylkisson hlaut viðurkenningu Barnaheilla, 2020). Einn 

þátttakandi í okkar rannsókn benti einmitt á að til þess að bæta samskipti við ungt fólk ætti 

lögreglan að „afrita Gumma Fylkis“. 

Eins og áður hefur komið fram er hér um megindlega rannsókn að ræða sem segir okkur 

takmarkað um hvað það er sem veldur jákvæðu eða neikvæðu viðhorfi fólks til lögreglunnar. 

Með megindlegum rannsóknum er erfiðara að kafa djúpt ofan í viðfangsefnið og þónokkur 

skortur er á eigindlegum rannsóknum sem kanna þetta viðhorf betur (Dirikx o.fl., 2012; Hinds, 

2009; Hurst og Frank, 2000; Sindall o.fl., 2017). 

Miðað við þær rannsóknir sem farið hefur verið yfir í fræðilega kaflanum þá er mikilvægt 

að framkvæma eigindlega rannsókn meðal ungs fólks á Íslandi til þess að kafa betur ofan í 

viðhorf þeirra til lögreglunnar. Það sem eigindleg rannsókn hefur fram yfir megindlega 

rannsókn, eins og var framkvæmd í þessu verkefni, er að eigindleg rannsókn byggir á því að 

spyrja þátttakendur nánar út í viðhorf þeirra og hvað veldur því að viðhorf þeirra er jákvætt eða 

neikvætt. Með slíkri rannsókn væri hægt að fá mikilvægar upplýsingar sem gætu nýst 

lögreglunni til þess að bæta samband sitt við ungt fólk og unglinga. 

Það er engin spurning að hér á Íslandi er skortur á eigindlegum rannsóknum sem snúa að 

upplifun og viðhorfum almennings, og þá sérstaklega ungs fólks, til lögreglunnar. Einnig er þörf 

á að rannsaka hvaða áhrif samfélagslöggæslan hefur haft á samfélagið og hvort það verkefni 

skili árangri, en slíkt þyrfti að fara fram í formi einhverskonar langtímarannsóknar. Þá er 

möguleiki á að nýta slíkar rannsóknir til þess að nútímavæða löggæsluna og færa lögregluna 

þannig nær almenningi. 

Lögreglan getur alltaf gert betur og það er nauðsynlegt fyrir stofnunina að vera gagnrýnin 

á eigin starfsemi en einnig að taka við ábendingum frá sérfræðingum eða fræðimönnum á 

öðrum sviðum. Það gæti verið gott að fá annað sjónarhorn á störf lögreglunnar og blanda 

hugmyndum milli ólíkra fræðasviða. Lögreglan þarf stöðugt að vinna að því að mæta 

fjölbreyttum og síbreytilegum kröfum samfélagsins og vera tilbúin að hlusta á gagnrýni um hvað 

megi gera betur. Þá ætti lögreglan að fylgjast vel með þróun mála og vera meðvituð um hvað 

er að gerast í samfélaginu til þess að geta brugðist rétt við. Samfélögin þróast og breytast 

stöðugt og lögreglan verður að fylgja með. 
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Viðauki 

Kynningarbréf 

Góðan daginn, 

Við heitum Berglind Birta Jónsdóttir og Elísabet Ósk Maríusdóttir og við erum nemar í BA námi 

í lögreglu- og löggæslufræði við Háskólann á Akureyri. Við erum að vinna lokaverkefni þar sem 

við erum að kanna viðhorf almennings til lögreglunnar á Íslandi. 

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 um 5-10 mínútur.  

ATH. Spurningar í þessari könnun eiga eingöngu við um lögregluna á Íslandi. 

Þegar talað er um lögreglumenn er, þrátt fyrir orðalagið, bæði átt við karlkyns og kvenkyns 

lögreglumenn. 

Ef einhverjar spurningar vakna varðandi spurningalistakönnunina er þátttakendum velkomið 

að senda okkur tölvupóst: ha190561@unak.is og ha190119@unak.is 

Takk fyrir að taka þátt! 
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Spurningalistinn 

Hluti I 

1. Hlutverk lögreglu er að gæta almannaöryggis og tryggja réttaröryggi; stemma stigu 

við afbrotum og vinna að uppljóstran brota; greiða götu borgaranna og veita 

yfirvöldum aðstoð við framkvæmd starfa sinna og að halda uppi almannafriði og 

allsherjarreglu. – Lögreglan.is 

Hversu vel finnst þér lögreglunni takast að sinna störfum sínum almennt? 

o Mjög vel 

o Frekar vel 

o Frekar illa 

o Mjög illa 

 

2. Hefur lögreglan haft afskipti af þér á síðustu 2 árum þar sem þú hefur verið 

grunaður/grunuð um að hafa brotið af þér? 

o Já 

o Nei 

 

3. Ef þú svaraðir já í spurningu 2 - Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur varst þú með 

framkomu lögreglunnar 

o Mjög ánægð/ur 

o Frekar ánægð/ur 

o Hvorki né 

o Frekar óánægð/ur 

o Mjög óánægð/ur 

 

4. Hefur lögreglan haft afskipti af þér á síðustu 2 árum þar sem þú hefur verið brotaþoli í 

máli? 

o Já 

o Nei 



 

 53 

 

5. Ef þú svaraðir já í spurningu 4 - Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur varst þú með 

framkomu lögreglunnar? 

o Mjög ánægð/ur 

o Frekar ánægð/ur 

o Hvorki né 

o Frekar óánægð/ur 

o Mjög óánægð/ur 

 

6. Hefur lögreglan haft afskipti af þér á síðustu 2 árum þar sem þú hefur verið vitni í 

máli? 

o Já 

o Nei 

 

7. Ef þú svaraðir já í spurningu 6 - Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur varst þú með 

framkomu lögreglunnar? 

o Mjög ánægð/ur 

o Frekar ánægð/ur 

o Hvorki né 

o Frekar óánægð/ur 

o Mjög óánægð/ur 

 

8. Hefur þú einhvern tíman leitað til lögreglunnar með eftirtöldum hætti? Merkið við allt 

sem á við. 

□ Ég hef nýtt mér samfélagsmiðla lögreglunnar 

□ Ég hef nýtt mér heimasíðu lögreglunnar Lögreglan.is 

□ Ég hef sent lögreglunni skilaboð á samfélagsmiðlum 

□ Ég hef sent lögreglunni tölvupóst 

□ Ég hef farið á lögreglustöð 

□ Ég hef hringt í lögregluna (ekki neyðarlínuna) 
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□ Ég hef hringt í neyðarlínuna og fengið samband við lögregluna 

□ Ég hef átt samtal við lögreglumann í persónu 

□ Ég hef aldrei haft samband við lögregluna 

□ Ég hef aldrei hitt lögreglumann í persónu 

 

9. Hvernig upplifir þú framkomu lögreglunnar í þinn garð? 

o Mjög góða 

o Frekar góða 

o Hvorki né 

o Frekar slæma 

o Mjög slæma 

 

10. Hvernig upplifir þú framkomu lögreglunnar við fólk almennt? 

o Mjög góða 

o Frekar góða 

o Hvorki né 

o Frekar slæma 

o Mjög slæma 

 

11. Kom lögreglan einhvern tíman í skipulagða heimsókn í þinn leikskóla, grunnskóla eða 

framhaldsskóla? Hér er til dæmis átt við hjólaskoðun í leikskóla, hvers konar 

forvarnarstarf og aðrar kynningar sem lögreglan heldur í grunnskóla og 

framhaldsskóla, heimsókn frá Samfélagslöggum og fleira þess háttar. 

o Já 

o Nei 

o Man ekki 

 

12. Hvaðan færð þú aðallega hugmyndir þínar um lögregluna? Merkið við allt sem á við 

□ Sjónvarpsefni, sjónvarpsþáttum og kvikmyndum 

□ Samfélagsmiðlum 
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□ Tölvuleikjum 

□ Fréttaflutningi og fréttaskýringum um lögregluna og tengt efni 

□ Ég þekki lögreglumann/-menn persónulega 

□ Samskipti við lögreglumann sem ég þekki ekki persónulega 

 

13. Telur þú að það hafi haft áhrif á viðhorf þitt og traust til lögreglunnar að eiga samskipti 

við lögreglumann í eigin persónu (e. face to face)? 

o Já, viðhorf mitt og traust til lögreglunnar er betra 

o Já, viðhorf mitt og traust til lögreglunnar er verra 

o Nei, viðhorf mitt og traust til lögreglunnar hefur ekki breyst 

o Ég hef aldrei átt samskipti við lögreglumann í eigin persónu 

 

14. Hversu aðgengileg er lögreglan að þínu mati? 

o Mjög aðgengileg, ég tel einfalt að hafa samband við lögregluna fyrir hvers 

konar fyrirspurnir og aðstoð 

o Frekar aðgengileg, ég myndi hafa samband við lögregluna ef ég þyrfti á 

einhverri aðstoð að halda 

o Hvorki né, ég velti því ekki sérstaklega fyrir mér 

o Frekar óaðgengileg, ég vil helst ekki hafa samband við lögregluna 

o Mjög óaðgengileg, ég treysti mér ekki til þess að hafa samband við lögregluna 

nema í neyðartilfelli 

 

15. Á skalanum 1-5 hversu vel treystir þú lögreglunni? 

Þar sem 1 merkir ,,ég treysti lögreglunni ekki" og 5 merkir ,,ég treysti lögreglunni 

fullkomlega" 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 
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16. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu? 

Mér finnst lögreglan skila góðum árangri þegar kemur að því að koma í veg fyrir afbrot 

o Mjög sammála 

o Frekar sammála 

o Hvorki né 

o Frekar ósammála 

o Mjög ósammála 

 

17. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu? 

Ég tel að lögreglan komi yfirleitt fram við fólk af virðingu 

o Mjög sammála 

o Frekar sammála 

o Hvorki né 

o Frekar ósammála 

o Mjög ósammála 

 

18. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu? 

Að mínu mati tekur lögreglan yfirleitt sanngjarnar ákvarðanir við úrlausn mála 

o Mjög sammála 

o Frekar sammála 

o Hvorki né 

o Frekar ósammála 

o Mjög ósammála 

 

19. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu? 

Ég treysti lögreglunni til þess að tryggja öryggi mitt og annarra 

o Mjög sammála 

o Frekar sammála 

o Hvorki né 

o Frekar ósammála 
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o Mjög ósammála 

 

20. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu? 

Það er mikilvægt að hlýða fyrirmælum lögreglunnar þrátt fyrir að ég sé ósammála eða 

skilji ekki alveg það sem lögreglan er að gera eða segja 

o Mjög sammála 

o Frekar sammála 

o Hvorki né 

o Frekar ósammála 

o Mjög ósammála 

 

21. Hefur þú verið hrædd/ur við lögregluna? 

o Já, oftast þegar ég sé eða heyri af lögreglunni 

o Já, þegar ég var yngri en ekki lengur 

o Oftar en ekki  

o Yfirleitt ekki  

o Nei, aldrei 

 

22. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu? 

Mér finnst lögreglan ógnandi 

o Mjög sammála 

o Frekar sammála 

o Hvorki né 

o Frekar ósammála 

o Mjög ósammála 

 

23. Berð þú jafnt traust til karlkyns og kvenkyns lögreglumanna? 

o Já, ég ber jafnt traust til karlkyns og kvenkyns lögreglumanna 

o Nei, ég ber meira traust til karlkyns lögreglumanna 

o Nei, ég ber meira traust til kvenkyns lögreglumanna 
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24. Hvað er það fyrsta sem þér dettur í hug þegar þú hugsar um lögregluna? 

______________________________________________________  

 

 

Hluti II - Eftirfarandi spurningar eiga við um þegar þú varst á aldrinum 13 til 15 ára 

25. Leitaðir þú einhvern tíman til lögreglunnar þegar þú varst á aldrinum 13 til 15 ára? 

o Já 

o Nei 

o Man ekki 

 

26. Telur þú að þú berir meira eða minna traust til lögreglunnar í dag miðað við þegar þú 

varst á aldrinum 13 til 15 ára? 

o Ég ber talsvert meira traust til lögreglunnar núna 

o Ég ber meira traust til lögreglunnar núna 

o Ég ber hvorki meira né minna traust til lögreglunnar núna  

o Ég ber minna traust til lögreglunnar núna 

o Ég ber talsvert minna traust til lögreglunnar núna 

o Veit ekki 

 

27. Hefur viðhorf þitt til lögreglunnar breyst frá því þú varst á aldrinum 13 til 15 ára? 

o Já 

o Nei 

 

 

Hluti III - Hér koma þrjár opnar spurningar sem þér er frjálst að svara eða sleppa þeim og 

halda áfram í næsta hluta 

28. Getur þú gert grein fyrir því hvers vegna traust þitt til lögreglunnar er meira eða minna 

í dag miðað við þegar þú varst á aldrinum 13 til 15 ára? 

______________________________________________________  
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29. Hefur þú hugmyndir eða ábendingar um hvað lögreglan gæti gert betur þegar kemur 

að samskiptum við borgarana almennt? 

______________________________________________________  

 

 

30. Hefur þú hugmyndir eða ábendingar um hvað lögreglan gæti gert betur þegar kemur 

að samskiptum við ungmenni? 

______________________________________________________  

 

 

Grunnupplýsingar 

31. Hvert er kyn þitt 

o Karl 

o Kona 

o Annað 

o Vill ekki svara 

 

32. Hvað ert þú gamall/gömul 

o 14 ára eða yngri 

o 15 - 17 ára 

o 18 - 20 ára 

o 21 - 25 ára 

o 26 - 30 ára 

o 31 - 40 ára 

o 41 - 50 ára 

o 51 - 60 ára 

o 61 árs eða eldri 
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33. Hver er hæsta námsgráða sem þú hefur lokið? 

o Grunnskóli 

o Iðnám eða sambærilegt 

o Stúdentspróf eða sambærilegt 

o Fyrsta gráða á háskólastigi (A / BA / BS) 

o Framhaldsgráða á háskólastigi (MA / MS / MBA / PhD) 

 

34. Hvar býrð þú? 

o Reykjavík, Seltjarnarnes og Kjalarnes 

o Kópavogur 

o Garðabær 

o Hafnarfjörður 

o Mosfellsbær 

o Suðurnes 

o Vesturland og Vestfirðir 

o Norðurland 

o Austurland 

o Suðurland 

o Vestmannaeyjar 

 

35. Ert þú fædd/ur á Íslandi? 

o Já 

o Nei 

 

36. Er annað eða báðir foreldrar þínir fæddir á Íslandi? 

o Já 

o Nei 

 

 


