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 i 

Ágrip 
Lög og regla er hornsteinn hvers nútímasamfélags og lögreglan er þýðingarmikill þáttur í því að 

lögum og reglum sé fylgt. Rakin er saga lögreglu hér á landi og farið yfir hlutverk hennar og 

skyldur. Samkvæmt kenningum Sir Robert Peel er það grundvöllur þess að lögreglan geti sinnt 

starfi sínu og skyldum, að gagnkvæmt traust ríki á milli lögreglu og samfélags. Í ritgerð þessari 

er leitast við það að leggja mat á þær kannanir sem notaðar hafa verið til að mæla traust og 

tiltrú þjóðarinnar til lögreglu. 

Til að svara þeirri spurningu var fjallað um traust almennt og hvað það er sem ræður 

trausti til lögreglu. Gerð var grein fyrir því hversu fjölbreytt Íslenskt samfélag er orðið og hvað 

innflytjendur og íbúar með erlendan bakgrunn eru orðinn stór hluti þjóðarinnar. Gerð var 

greining á niðurstöðum Gallupkannana og lagt var mat á  það hvort niðurstöður þeirra gefi 

villandi niðurstöðu. 

Við nánari greiningu á viðhorfskönnun Gallup til lögreglu má fullyrða að hún er 

takmörkuð af mörgu leyti.  Það er niðurstaða greiningarinnar að afar vandasamt og jafnvel 

ómögulegt er að mæla traust til lögreglu með megindlegum aðferðum þannig að hún skili 

niðurstöðu sem enduspeglar raunverulegt viðhorf þjóðarinnar. 
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Abstract 
Law and order is the cornerstone of any modern society and the police are a significant part of 

compliance with laws and rules. The history of the police in this country is traced and its role 

and responsibilities are reviewed. According to Sir Robert Peel's theories, the basis for the 

police to carry out their work and duties is a mutual trust between the police and society. This 

thesis seeks to evaluate the surveys that have been used to measure the nation's trust and 

confidence in the police.         

 To answer that question, trust in general and what determines trust in the police was 

discussed. It was explained how diverse Icelandic society has become and what immigrants and 

residents with foreign backgrounds have become a large part of the nation. The results of the 

Gallup polls were analyzed and it was assessed whether their results give a misleading result. 

Upon further analysis of Gallup's opinion poll on the police, it can be stated that it is limited 

in many respects. It is the conclusion of the analysis that it is very difficult and even impossible 

to measure trust in the police by quantitative methods so that it yields a conclusion that reflects 

the real attitude of the nation. 
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Formáli 
Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt í BA-námi í lögreglu- og löggæslufræðum við Háskólann á 

Akureyri. Ritgerðin er metin til 12 ECTS eininga af 180 eininga námi og var unnin á vorönn árið 

2022. Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Andrew Paul Hill, lektori við Háskólann á Akureyri, fyrir 

góða aðstoð og sveigjanleika við vinnslu  og gerð ritgerðarinnar. 
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1 Inngangur 
Lögreglan er orðin samofin hluti af samfélaginu í dag og fæstir gætu ímyndað sér 

nútímaþjóðfélag án lögreglu. Hlutverk lögreglu í nútímasamfélagi er margþætt og hefur þróast 

með tímanum í þeirri viðleitni að gæta laga og sinna öryggishlutverki. Lögreglan eins og við 

þekkjum hana í dag er þó í raun ekki gamalt fyrirbæri í ljósi sögunnar.  Í byrjun þessarar ritgerðar 

verður rakin saga lögreglunnar hér á landi í stuttu máli, enda varla hægt að skrifa um lögregluna 

án þess að fara yfir sögu hennar og tilurð.       

 Við búum á tímum hnattvæðingar þar sem heimurinn er sífellt að verða tengdari og 

flæði fólks milli landa er mikið og stöðugt. Ólíkir menningarheimar mætast og verða, áður 

einsleit samfélög, að „suðupotti“ menningar. Þótt íbúar þessara samfélaga geti verið ólíkir eiga 

þeir allir það sameiginlegt að vilja sömu tækifæri og lifa við sama öryggi í lífi og starfi. Lögreglan 

gegnir þ.a.l. mikilvægu hlutverki í að skapa þessa nauðsynlegu öryggistilfinningu sem 

samfélagsþegnarnir hafa þörf fyrir og þrá. Lögreglulögin ramma inn hlutverk og skyldur 

lögreglumanna hér landi. Það er því nauðsynlegt að lögreglan skilji og virði mismunandi 

menningu þeirra sem hún þjónar. Landslag íslensks samfélags mun halda áfram að breytast og 

þessir nýjustu nágrannar okkar, nýbúarnir, geta oft verið í viðkvæmri stöðu þegar þau koma til 

landsins. Því er mikilvægt fyrir bæði þau og lögreglu að finna fyrir gagnkvæmu trausti.  

 Frá því mannfólkið fór að setja sér lög og reglur, urðu til sjálfskipaðir hópar eða þeir 

skipaðir til að hafa eftirlit með því að reglum væri framfylgt. Þegar lög eru sett fram formlega 

verður um leið þörf á því að framfylgja þvi að þeim sé fylgt. Hammurabi konungur í Babýlon 

hinu forna er sagður hafa sett fyrstu lögin fram, en síðan þá hafa þau haft mikil áhrif á 

númalöggjöf. Meðal þess sem kom fram í lögum Hammurabi var að aðilar eru saklausir uns sekt 

er sönnuð (Cartwright, 2022). 

 ,,The police are the public and the public are the police” eða ,,Lögreglan er almenningur 

og almenningur er lögreglan” er orðatiltæki sem rekja má til Sir Robert Peel, en hann er jafnan 

talinn vera faðir löggæslu eins og við þekkjum hana í dag. Með orðatiltækinu á hann við að allir 

samfélagsþegnar halda uppi lögum og telja það vera hluta af skyldum sínum samkvæmt 
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samfélagssáttmálanum. Samfélagsþegnar færa lögreglunni formlegt vald og með valdi þessu 

ber henni að gæta þess að farið sé eftir settum lögum samfélagsins. Öllum er borin skylda að 

fylgja þeim lögum, sama hvort við séum sammála þeim eða ekki (Fitch o.fl., 2014).  

Nánar verður fjallað um kenningar Peel í sérstökum kafla í ritgerðinni. Meginefni 

ritgerðarinnar er þó að ræða traust til lögreglu, af hverju það ræðst og ræða málefnið út frá 

jaðarhópum samfélagsins. Í ritgerðinni verður bent á leiðir sem lögreglan hefur farið til að 

styrkja starf sitt í samfélaginu og eins fjalla um kannanir sem gerðar hafa verið með reglulegu 

millibili um tiltrú almennings á lögreglu og starfi hennar. Traust til lögreglu er sannarlega 

hornsteinn þess að hún geti sinnt starfi sínu að kostgæfni og nái að tryggja öryggi allra þegna 

samfélagsins. Í þessu lokaverkefni verður gerð greining á trausti Íslendinga og þeirra sem hér 

búa til lögreglu og reyna að varpa ljósi á hvort niðurstöður úr viðhorfskönnunum, sem lögreglan 

hefur gjarnan skorað hátt í, séu áreiðanlegar eða hvort þær gefi villandi mynd. 
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2 Saga og hlutverk lögreglu 
Hér á Íslandi eru rétt liðlega 200 ár síðan, eða árið 1803, sem einkenniskæddir lögreglumenn 

“hófu göngu sína” í bókstaflegri merkingu þess orðs. Fram að þeim tíma voru aðrir sem með 

einhverjum hætti gættu að reglu og lögum. Lögreglan er nú orðinn svo gróinn partur af 

samfélaginu að flestum þætti erfitt að ímynda sér samfélagið án hennar. Lögreglan veitir 

samborgurum sínum nauðsynlega þjónustu og öryggi, sem í nútímaþjóðfélagi hefur reynst 

nauðsynlegt. (Sólborg Una Pálsdóttir, 2003)  

Í Landnámabók segir frá Úlfljóti fyrsta lögsögumanni Íslendinga. Þegar hann birti 

Íslendingum fyrstu lögin á Alþingi opnaði hann erindi sitt á orðunum  “Með lögum skal land 

byggja”. Lögreglan á Íslandi hefur um langt árabil haft þessi orð að einkunnarorðum sínum, 

enda er saga lögreglunnar samofin sögu lagasetningar (Þorsteinn Hjaltason, 2014). 

2.1 Þróun laga 

Á árunum 930 til 1262, þ.e. þjóðveldistímanum, var eiginlegt dóms- og réttarkerfi ekki til á 

Íslandi. Íslendingar höfðu þó sín lög, sem þulin voru upp af lögsögumönnum á Alþingi og virðast 

hafa verið geymd sem munnmæli á milli þinga. Sagt er að Grágás hafi verið elsti lagabókstafur 

Íslendinga og hún hafi gilt á á þjóðveldistímanum, en ekki er hægt að segja fyrir víst hvenær hún 

tók gildi. Í Íslendingabók kemur fram að Íslendingar hafi sett sér lög skömmu eftir 930, en það 

hafi ekki verið fyrr en árið 1117 að ákveðið var á Alþingi að skrásetja lögin í heild sinni (Sólborg 

Una Pálsdóttir, 2003).          

 Refsingum sem beitt var gegn brotamönnum á þessum tíma voru útlegð (sektir) og 

fjörbaugsgarður eða skóggangur. Í lögunum mátti sjá að þegnarnir áttu sjálfir að leysa mál sín 

og oft var það í höndum skyldmenna, vina eða fjölskyldu þeirra sem gert var á hlut að framfylgja 

refsingu. Refsingar voru í raun hefndaraðgerðir. Þessi skipan mála virtist duga vel í fyrstu, en í 

kjölfar blóðugra átaka á Sturlungaöld var sýnt að þar vantaði framkvæmdarvald til að framfylgja 

lögum og reglu. Það var síðan með tilkomu Gamla Sáttmála árið 1262 að Noregskonungur 

skuldbatt sig að halda uppi lögum og reglum hér á landi og voru í kjölfarið skipaðir umboðsmenn 
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konungs og sýslumenn sem gengu þeirra erinda konungs (Lögreglan, 2021).  

 Í kjölfar Gamla sáttmála vildi Noregskonungur samræma lög í konungsdæmi sínu  og 

gerði það með Járnsíðu. Jónsbók, sem var endurbætt útgáfa af Járnsíðu var kynnt hér á landi 

árið 1280 og var eftir það meginundirstaða laga. Með tilkomu hennar varð töluverð breyting á 

réttarskipan þjóðarinnar. Margir telja að engin bók hafi átt stærri þátt í að móta réttarvitund 

Íslendinga og átt ríkan þátt í varðveislu tungumálsins. Jónsbókartímabilið varði í langan tíma eða 

frá 1281 og fram á 18. öld. Á þessum tíma urðu miklar breytingar sem höfðu áhrif á stöðu 

sýslumannsembættanna, sem fól sérstaklega í sér aukið vald ríkisins (Sólborg Una Pálsdóttir, 

2003). 

2.2 Löggæsla fyrri alda  
Það er óhjákvæmilegt að löggæsla taki mið af þeim lögum sem í gildi eru, enda lögin rammi alls 

samfélagsins. Um leið og lög eru sett þarf að fylgja þeim og það þarf að gæta þess að þeim sé 

fylgt í hvívetna. Í þessum kafla verður farið stuttlega yfir þróun löggæslu í sögulegu samhengi. 

“Sjálfskipaðir laganna verðir” Eins og fyrr segir var í raun engu ríkisvaldi til að dreifa á 

þjóðveldistímanum fram á miðja 12. öld. Vissulega voru lög til staðar, sem þó voru ekki skrásett 

fyrr en síðar. Lögum þessum var í raun fylgt eftir af þegnum þjóðfélagsins. Það var í höndum 

þeirra að útkljá mál þegar upp komu deilur eða menn gerðust sekir við lög (Sólborg Una 

Pálsdóttir, 2003).           

2.2.1 Sýslumenn 
Eftir að Noregskonungi var falið að gæta laga og reglu skipaði hann sýslumenn sem í þeim 

skilningi var upphafið af eiginlegri löggæslu. Í fyrstu var það á valdi konungs að veita sýslurnar, 

en eftir að Jónsbók tók gildi var það hlutverk hirðstjóra og annarra sem gegndu álika embættum. 

Það var krafa Íslendinga að sýslumenn væru íslenskir, en sú var þó ekki alltaf raunin. 

Sýslumönnunum bar að sitja á Alþingi, skipa nefndarmenn á þingið og tilnefna menn í Lögréttu 

(Sólborg Una Pálsdóttir, 2003). 

Á Öxarárþingi var það hlutverk sýslumanna að að gefa skýrslu um ódáðaverk sem framin 

höfðu verið í þeirra sýslu frá því Alþingi kom síðast saman. Þeim bar einnig að halda svokölluð 

leiðarþing í héraði þegar þeir komu til baka frá þingi. Þar útlýstu þeir atburði og niðurstöðu mála 

á Alþingi. Sýslumönnum var ætlað, samkvæmt Jónsbók að rannsaka mál sem fyrir þá komu 

ásamt því að sjá um handtöku þjófa og misgjörðamanna. Þeim bar einnig að vista afbrotamenn 



 

 5 

þar til gengið væri frá málum þeirra. Sýslumönnum var ekki úthlutaður stór flokkur manna sér 

til aðstoðar við störf sín, heldur var þeim heimilt að kalla sér til hjálpar þegna, sem skv. lögum 

urðu að verða við slíkum beiðnum. Sýslumenn höfðu þar að auki eftirlit með verslun og ólöglegri 

lausamennsku svo eitthvað sé nefnt. Þeir áttu ásamt hirðstjórum og lögmönnum að fylgjast 

með siglingum útlendinga við landið. Rík áhersla var lögð á að afla votta og vitni sem 

sönnunargögn í málum. Sýslumenn sinntu þannig rannsóknarvinnu og fóru þeir oft á vettvang 

til að kanna aðstæður og leita sönnunargagna (Sólborg Una Pálsdóttir, 2003). 

Það má því með fullri vissu segja að margt í starfi og skyldum sýslumannsins á 

Jónsbókartímanum  minni á skyldur og hlutverk lögreglunnar í dag. Þó má segja að lögregla 

nútímans hafi mun afmarkaðra starfssvið en sýslumennirnir forðum daga. Sýslumennirnir  komu 

við öll valdsvið samfélagsins, á meðan lögreglan í dag starfar eingöngu innan 

framkvæmdavaldsins (Stjórnlagaráð, e.d). 

2.2.2 Vaktararnir  
Skúli Magnússon sem var fyrstur íslendinga landfógeti og fékk viðurnefnið Skúli fógeti var 

drifkraftur í stofnun Innréttinga (MBL, 2016).  Það var árið 1752 sem Innréttingar voru 

stofnaðar, og áttu þær að vera leiðandi afl í umbreytingu þjóðarinnar. Margt á Íslandi var að 

taka breytingum og þéttbýliskjarnar að myndast, Reykjavík var að verða vaxandi byggðarkjarni. 

Á þessu tímum glímdi samfélagið við vaxandi glæpi og stuldi um allt land og brotamenn margir 

voru sendir til Danmerkur til nauðungarvinnu (Guðmundur Guðjónsson, 2003). 

Þrátt fyrir líkindi sýslumanna við lögreglu nútímans teljast vaktararnir frá tímum Skúla 

fógeta Magnússonar fyrstu forverar lögreglumanna á Íslandi. Vaktararnir störfuðu samkvæmt 

gamalli evrópskri fyrirmynd. Þeir sinntu eftirliti með samborgurum sínum og létu sig allt varða 

sem óeðlilegt gat talist. Hlutverk Vaktara var upphaflega sett í erindisbréf árið 1778 og þekktust 

þeir á því að þeir gengu með langan staf með göddóttum hnúð, sem kallaðist Morgunstjarna. 

Starf vaktara var lagt af með tilskipun 4. Júní 1791, en endurvakið 10. nóvember það sama ár. 

Það var gert fyrir tilstuðlan borgarana er þeir kvörtuðu við yfirvöld og sögðu löggæslu 

ábótavant. Í framhaldi af þessu réð Reykjavíkurborg til starfa vaktara þann 10. nóvember 1791, 

sem var auk þess fyrsti starfsmaður kaupstaðarins (Guðmundur Guðjónsson, 2003). 
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2.2.3 Hinir fyrstu eiginlegu lögreglumenn  
Eftir að Reykjavík fékk kaupstaðarréttindi 1787 (vísindavefurinn) var tekin ákvörðun að hún 

fengi sín eigin yfirvöld. Það var þó ekki fyrr en 1803, sem fyrstu lögreglumennirnir hófu störf 

hér á landi en fyrst um sinn voru tveir starfandi lögreglumenn, sem skipaðir voru af bæjarfógeta. 

Frá árinu 1803 til ársins 1856 voru það aðallega Danir sem sinntu starfinu, en í Lesbók 

Morgunblaðsins um þessa tíð danskra lögreglumanna, kom fram að hún einkenndist af mikilli 

óreglu laganna varða. Síðasti danski lögregluþjóninn sem hér starfaði hér, lét af störfum árið 

1859. Eftir það var lögreglan á Íslandi alíslensk (Árni Óla, 1949). 

Þéttbýliskjarnar voru að myndast víðar um landið á þessum árum, með aukinni útgerð, 

verslun og skipakomum.  Árið 1809 voru hreppstjórar utan Reykjavíkur gerðir að starfsmönnum 

ríkisins. Þannig var þeim falið aukið vald og löggæsla varð hluti af starfsskyldum þeirra. Sérstakur 

löggæslumaður var skipaður á Akureyri í kringum árið 1820, ráðinn var lögregluþjónn á Ísafirði 

árið 1894 og árið 1908 voru tveir lögregluþjónar ráðnir við embætti bæjarfógetans í Hafnarfirði 

(Guðjón Guðmundsson, 2003). 
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3 Þróun lögreglu á Íslandi á 20. öldinni 
Árið 1929 var stofnað sérstakt embættis tollstjóra, en þá færðust tollamál frá embætti 

lögreglustjórans í Reykjavík. Um það leyti tók Hermann Jónasson, síðar ráðherra við starfi 

lögreglustjóra. Það var undir stjórn Hermanns sem  grundvöllurinn var lagður að því 

fyrirkomulagi sem lögreglan starfar við í dag (Lögreglan, 2021). 

Á kreppuárum urðu átök tíð hérlendis og spenna myndaðist á milli á lögreglu og 

verkalýðshreyfinga og lögreglustarfið varð flóknara. Árið 1933 voru sett ný lög um ríkislögreglu, 

sem hétu „Lög um lögreglumenn“, en fram að þessu hafði ríkið ekki tekið annan þátt í rekstri 

lögreglu en að skipa og launa lögreglustjóra. Fljótlega bar á því að erfitt var að færa lögreglu á 

milli umdæma og úr varð árið 1972 var lögregla færð alfarið undir ríkisvaldið. Þannig urðu 

löggæslu og lögreglumenn upp frá því ríkisstarfsmenn, í stað þess að vinna fyrir sveitarfélögin 

(Lögreglan, 2021). 

Árið 1992 urðu veigamiklar breytingar hér á landi á skipan dómsvalds, sviði 

réttarfarslöggjafar og ákæruréttarfars.  Árið 1997 tóku núverandi lögreglulög gildi,  

rannsóknarlögregla ríkisins var lögð niður og þau verkefni  sem hún hafði sinnt voru færð til 

lögreglustjóra í umdæmum og ríkislögreglustjóra. Á sama tíma voru lögfestar skýrar reglur um 

framkvæmd lögreglustarfa, réttindi og skyldur lögreglumanna sem í dag eru allir embættismenn 

(Lögreglan, 2021). 

3.1 Hlutverk lögreglu 
Hlutverk lögreglunnar er ærið og vandasamt og hefur tekið breytingum með vaxandi fólksfjölda 

og breyttu samfélagi en frá árinu 1900 og til ársins 2022 fjölgaði íbúum á Íslandi úr 77.967 í 

376.248 (Hagstofa Íslands, e.d). Lögreglan er sú stofnun þjóðfélagsins sem hefur það starf að 

sinna löggæslu. Á vef lögreglunnar segir að Lögreglunni ber að gæta almannaöryggis og tryggja 

réttaröryggi borgaranna, stemma stigu við ýmis konar glæpum og upplýsa þá. Þá ber 

lögreglunni að greiða götu borgaranna og veita yfirvöldum lið í að framfylgja störfum sínum, 

halda uppi almannafrið og allsherjarreglu. Starf lögreglu er því fyrst og fremst þjónustuhlutverk 

við samfélagið, en oft fellur það starf í skugga annarra „neikvæðra“ verkefna lögreglu. Lögreglu 

er skylt að sýna árvekni í starfi og hún þarf að þekkja skyldur sínar og ábyrgð sem starfinu fylgir. 

Lögreglan þarf í störfum sínum að gæta samviskusemi, hlutlægni, réttsýni og hófsemi. Henni er 
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heimilt að beita valdi þegar  svo ber undir en þurfa þó alltaf að gæta hófsemi í störfum sínum 

og gæta þess að ganga ekki út fyrir þau mörk sem henni eru sett (Lögreglan, 2020). 

Í fyrstu grein lögreglulaga nr. 90/1996 er hlutverk lögreglu skilgreint. 

1. gr. Hlutverk. 

Ríkið heldur uppi starfsemi lögreglu. 

Hlutverk lögreglu er: 

a) að gæta almannaöryggis og halda uppi lögum og reglu, leitast við að tryggja        

réttaröryggi borgaranna og vernda eignarrétt, opinbera hagsmuni og hvers konar 

lögmæta starfsemi 

b) að stemma stigu við afbrotum og koma í veg fyrir athafnir sem raska öryggi borgaranna 

og ríkisins 

c) að vinna að uppljóstran brota, stöðva ólögmæta háttsemi og fylgja málum eftir í 

samræmi við það sem mælt er fyrir um í lögum um meðferð [sakamála]1) eða öðrum 

lögum 

d) að greiða götu borgaranna eftir því sem við á og aðstoða þá þegar hætta steðjar að 

e) að veita yfirvöldum vernd eða aðstoð við framkvæmd starfa sinna samkvæmt 

fyrirmælum laga eða venju eftir því sem þörf er á 

f) að starfa í samvinnu við önnur stjórnvöld og stofnanir sem hafa með höndum verkefni 

sem tengjast starfssviði lögreglu 

g) að sinna öðrum verkefnum sem henni eru falin í lögum eða leiðir af venju 

Af ofanskráðu má sjá að hlutverk lögreglu er viðamikið og starfið fjölbreytt.  Lögreglan gegnir  

miklvægu hlutverki i samfélaginu og þjónar bæði þeim sem hér búa, þ.e. Íslendingum og öllum 

þeim öðrum sem hingað koma, til skammrar eða langrar dvalar. 
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4 Sir Robert Peel - faðir nútímalöggæslu 
Sir Robert Peel er af mörgum sagður vera faðir nútíma löggæslu, en hann var helsti hvatamaður 

að stofnun ,,The Metropolitan Police of London" árið 1829 (Emsley, 2011). Hugmyndafræðin 

um nútímalöggæslu var sett fram þegar Peel var settur yfir lögregluna í London árið 1829. Fyrir 

þann tíma voru löggæslumenn eins konar vaktmenn með með misjafnan bakgrunn, óskipulegir 

og starf þeirra ófaglegt. Með þeim breytingum sem Peel kom með varð lögreglan miðstýrð, 

lögreglumönnum bar skylda að klæðast einkennisklæðnaði og þeim voru settar reglur og viðmið 

í störfum sínum. Meginhlutverk þeirra var að vera sýnilegir og koma í veg fyrir glæpi í stað þess 

að vinna aðeins að því að upplýsa glæpi. Hugmyndir hans gengu út á það lögreglumenn störfuðu 

í þágu samfélagsins og væru í raun borgarar í einkennisklæðnaði. Hann sagði þá sinna  starfi 

sínu með óbeinu samþykki (e. implicit consent) samfélagsins og samborgara sinna.  Lögmæti (e. 

legitimacy) lögreglunnar er einmitt grundvöllur þess að lögregla geti sinnt starfi sínu að 

kostgæfni (Emsley, 2011).        

4.1 Þrjár kjarnahugmyndir Peel 
Sir Robert Peel setti fram þrjár kjarnahugmyndir um starfsemi lögreglunnar. Sú fyrsta greinir frá 

því að markmið lögreglu er fyrst og fremst að koma í veg fyrir glæpi, en ekki eingöngu að ná 

glæpamönnum. Önnur kjarnahugmynd Peel snýr að trausti. Hann segir stuðning almennings á 

lögreglu vera mikilvægan þátt í því að koma í veg fyrir glæpi. Þessi stuðningur er aðeins tryggður 

ef samfélagsþegnar bera traust til lögreglunnar. Þriðja kjarnahugmyndin gengur út á það 

hvernig best sé að vinna þetta traust almennings. Hann telur að lögreglan afli sér stuðning 

almennings með því að virða meginreglur samfélagsins. Peel segir það  krefjast mikillar vinnu 

að afla opinbers samþykkis samfélagsins og byggja upp orðspor. Hann heldur því fram að því 

yrði best náð á eftirfarandi hátt: Í fyrsta lagi þarf að framfylgja lögum á hlutlausan hátt, í öðru 

lagi ráða lögreglumenn sem skilja samfélagið og síðast en ekki síst þarf að nota vald, aðeins sem 

síðasta úrræði (Emsley, 2011). 
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4.2 Níu meginreglur Peel 
Peel setti einnig fram 9 meginreglur (e. Peelian principles) sem lögreglu bæri að fylgja, en þær 

eru eftirfarandi: 

1. Að koma í veg fyrir glæpi og óreiðu, í stað þeirrar óreiðu sem skapast með hervaldi og 

alvarlegri refsingu laganna. 

2. Að viðurkenna ávallt að vald lögreglu til að sinna hlutverki sínu og skyldum er háð 

samþykki almennings og það er grundvöllur tilvistar hennar og getu til að tryggja og 

viðhalda virðingu almennings. 

3. Að viðurkenna alltaf að það að tryggja og viðhalda virðingu og samþykki almennings 

felur einnig í sér fúslega samvinnu við almenning í þeirri viðleitni að tryggja að lögum sé 

fylgt. 

4. Að viðurkenna alltaf að markviss samvinna við almenning kann að draga úr nauðsyn 

þess að beita líkamlegu valdi og nauðung til að ná markmiðum lögreglunnar. 

5. Að leita eftir og varðveita traust almennings, með því að sinna starfi sínu stöðugt 

hlutlaust í samræmi við lög, án tillits til réttlætis eða óréttlætis einstakra laga, með því 

að veita samfélagsþegnum fúslega þjónustu og vináttu án tillits til auðs þeirra eða 

félagslegrar stöðu, með því að sýna kurteisi og vinarhót og með því að færa fúslega 

einstaka fórnir í þeim tilgangi að vernda og varðveita líf. 

6. Að beita aðeins líkamlegu valdi þegar sannfæringarkraftur, ráðgjöf og aðvörun er ekki 

fullnægjandi til að tryggja samvinnu sem nauðsynleg er til að tryggja að lögum sé fylgt 

og einungis eigi að beita lágmarks líkamlegu valdi við hvert sérstakt tilefni til að ná fram 

markmiði lögreglu. 

7. Að viðhalda á hverjum tíma virku sambandi við almenning sem undirstrikar þá hefð að 

lögreglan sé almenningur og að almenningur sé lögreglan, þar sem lögreglan er í raun 

hluti almennings en fær laun fyrir að sinna skyldum sínum., sem þó hvílir á hverjum þegn 

í þágu samfélagsins. 

8. Að viðurkenna alltaf nauðsyn þess að fylgja ströngu eftirliti við framkvæmd starfa sinna 

sem lögregla og forðast það að setjast í dómarasætið og refsa hinum seku. 

9. Að viðurkenna alltaf að skilvirkni lögreglunnar er mæld með tíðni glæpa og óreglu, en 

er ekki sönnuð með sýnilegum aðgerðum lögreglu við að takast á við þá.  

(Lentz og Chaires, 2007) 

Þegar þessar viðmiðunarreglur lögreglu sem Peel setur fram eru skoðaðar er vel hægt að taka 

undir orð Peel. Í heild sinni ramma þessar reglur vel inn hvernig lögreglan á að gegna starfi sínu 

á markvissan, árangursríkan og hlutlausan hátt. Þau vísa einnig til þess hversu mikilvægt það er 

að lögreglan starfi í sátt og samvinnu við almenning og undirstrika mikilvægi þess. Peel segir 

það vera grundvöll þess að lögreglan njóti virðingar í samfélaginu og veki það traust sem 

almenningur vill sannarlega bera til löggæslu og þeirra sem henni sinna. Hann segir að fara skuli 
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vandlega með valdbeitingu og mikilvægt sé að hún sé í takt við tilefnið hverju sinni. Aldrei skuli 

ganga of langt í líkamlegri né andlegri valdbeitingu, því það mun alltaf vera tilefni til þess að 

störf lögreglu verði gangrýnd og til þess fallin að grafa undan trausti almennings til lögreglu 

(Kääriäinen, 2007). Vert er að vísa þar í aðgerðir lögreglu í Bandaríkjunum sem leiddu til dauða 

George Floyd sumarið 2020 og var atburðurinn upphafið að mótmælaöldu í Bandaríkjunum og 

víðs vegar um heiminn (Deliso, 2021).  

Grundvöllur þess að einhverjum sé falið vald er það að viðkomandi fari vel með valdið og 

beiti því á sanngjarnan og skynsamlegan hátt.  Það á einnig við um valdaframsal samfélagsins til 

lögreglu. Samfélagið er tilbúið til að veita lögreglunni það vald sem hún hefur í skiptum fyrir það 

að allir fái jafna meðferð og í takt við þau lög sem í gildi eru. Ef lögreglan sinnir ekki hlutverki 

sínu á þennan hátt leiðir það til óánægju í samfélaginu með störf lögreglu og það er síðan 

heimfært á dómskerfið i heild. Fólk gerir ríka körfu til réttlætis og sanngirni í störfum lögreglu 

og traust til hennar ræðst af því hvernig henni tekst til að standa undir þeim kröfum (Sunshine 

og Tyler, 2003). 

Peel bendir einnig á að lögreglunni sé skylt að fara í hvívetna eftir þeim reglum sem þeim 

eru settar í störfum sínum og sæta ströngu eftirliti í allri framkvæmd þeirra. Það er því mikilvægt 

að hver lögreglumaður þekki vel hlutverk sitt og haldi sig innan þess ramma sem reglur segja. 

Auðvitað er lögreglustarfið margslungið og upp geta komið aðstæður þar sem lögreglumenn 

þurfa á augabragði að bregðast við aðstæðum sem erfitt kann að vera að finna stað í reglunum. 

Þá er mikilvægt að gæta ávallt meðalhófs eins og 14.gr lögreglulaga nr.90/1996 kveður á um. 

Peel segir lögregluna vera fyrst og fremst í þjónustustarfi í þágu borgaranna og það 

grundvöllur starfa þeirra er gagnkvæmt traust. Hann bendir einnig á að starf lögreglu eigi að 

vera fyrirbyggjandi, sem kallar á sýnileika lögreglunnar. Það sé ekki einvörðungu hlutverk 

lögreglu að góma brotamenn þegar glæpur er afstaðinn. ,,Hot spot policing“ er gott dæmi um 

fyrirbyggjandi aðgerðir en þá er lögregla sýnileg og það eitt og sér er líklegt til að einstaklingar 

brjóti síður af sér (Lum og Koper, 2017). Hann segir þannig að „gæði“ lögreglunnar séu frekar 

mæld í tíðni glæpa frekar en hversu vel hún glímir við þá. 
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5 Fræðilegur bakgrunnur 
Í þessum kafla verða skilgreind hugtök sem tengja má starfi lögreglunnar og lýsir því hvert hún 

sækir vald sitt. Auk þess verður fjallað um muninn á trausti til lögreglu annars vegar og tiltrú 

hins vegar. Rætt verður um jaðarhópa, innflytjendur og þær auknu áskoranir sem fjölbreytt 

samfélag nútímans færir. 

5.1 Lögmæti 
Lögreglumenn sem sinna störfum sínum úti á meðal borgaranna eru fulltrúar þeirrar stofnunar 

sem lögreglan er. Þannig fyrirkomulag þekkja flestir og taka oftar en ekki sem sjálfsögðum hlut. 

Þrátt fyrir það felur það  í sér ósamræmi og fjölmörg afbrigði, enda samfélögin ólík (Mawby, 

2011).           

 Þegar störf lögreglu eru metin eða skoðuð er oft talað um hugtakið “legitimacy“ sem á 

íslensku mætti útleggja sem lögmæti. Lögmæti er almenn viðurkenning eða samþykki 

samfélagsþegna að fela ríkinu ákveðin völd. Þannig má segja að lögreglan sæki vald sitt óbeint 

til almennings og starfi í þeirra þágu. Það hlutverk þarf að endurspeglast í öllum störfum hennar 

og gjörðum (Blatter, 2018). Í lögmæti felst það að lögreglunni er látið í té eins konar 

„einræðisvald“, af samfélaginu, stjórnvöldum eða almenningi og tekur það mið af þeirri 

þjóðfélagsumgjörð sem ríkir á hverjum stað og þeim ramma sem lögreglunni er gert að starfa 

innan. Lögmæti lögreglunnar endurspeglar heimild og trú að lögreglan beiti valdi sínu til að 

viðhalda félagslegu skipulagi, stjórni átökum og leysi vandamál sem upp kunna að koma í 

samfélaginu og þarfnast aðkomu lögreglu (Mawby, 2011).   

Lögmæti byggist á þrenns konar gildismati. Í fyrsta lagi er það ánægja og traust 

almennings til lögreglunnar. Slíkt traust byggir á því að lögreglan sé heiðarleg, sinni störfum 

sínum vel og stuðli að því vernda samfélagið gegn glæpum og ofbeldi. Í öðru lagi endurspeglar 

lögmæti vilja þegnanna til að virða gildandi lög og lögregluvald og að síðustu felur lögmæti í sér 

þá trú að aðgerðir lögreglu séu siðferðislega réttlætanlegar og taki mið af viðeigandi aðstæðum. 

Það að almenningur „færi“ lögreglunni vald til að sinna störfum sínum felur í sér ríka kröfu til 



 

 14 

lögreglunnar og áskorun um það að sinna starfi sínu af alúð, natni og í samræmi við gildandi lög 

og settar starfsreglur (The commission on peace officer standards and training, e.d). 

5.2  Traust og tiltrú 
Í grein eftir Ben Bradford og Jonathan Jackson, “Trust and confidence in the police: A conceptual 

review”, gera þeir greinarmun á hugtökunum traust (e.trust) annars vegar og tiltrú 

(e.confidence) hins vegar. Fyrra hugtakið “traust” snýr að samskiptum borgara við einstaka 

lögreglumenn, en hið síðara “tiltrú” þeirra til lögreglunnar sem stofnun. Roberts & Hough halda 

svo eftirfarandi fram: „Það er gagnlegt að gera greinarmun á væntingum einhvers um að þeir 

fái skilvirka og sanngjarna meðferð frá kerfinu og þeir trúi því  að kerfið í heild sinni sé 

árangursríkt og réttlátt“ (Bradford og Jackson, 2010). 

Samkvæmt þessari skilgreiningu eða nálgun, er traust eitthvað sem þú gerir, þ.e. það tengist 

persónulegum aðgerðum og væntingum á mannlegri hegðun. Tiltrú er á hinn bóginn eitthvað 

sem er til staðar og skilar sér í eins konar einkunn eða mati á  lögreglunni sem stofnun. Þetta 

kemur heim og saman við kenningar Peel um það gagnkvæma traust sem þarf að ríkja á milli 

lögreglu og samfélagsins. Í því sambandi er vísað til samfélagsins eins og það birtist lögreglu, 

þ.e. íbúar landsins og aðrir þeir sem það sækja.
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5.3 Jaðarhópar og breytt samfélagsmynstur 
Ísland var lengi vel einsleitt þjóðfélag þar sem þjóðin samanstóð nær eingöngu af bornum og 

barnfæddum Íslendingum. Landið, sem eyja, var einangrað og ferðir hingað fyrir sögu flugsins 

voru háðar langri og erfiðri siglingaleið. Seinni heimstyrjöldin var sennilega sá einstaki atburður 

sem „breytti“ Íslensku þjóðfélagi meira en nokkuð annað. Sveitamenningin sem hér ríkti bæði í 

sveitum og borgum tók breytingum og kom Íslandi á kortið, ef svo má að orði komast. Eftir að 

flugsamgöngur hófust til og frá landinu fyrir alvöru um miðja síðustu öld varð einhver breyting 

á, en flugsamgöngur voru stopular lengi vel (Flugsafn Íslands, e.d).  

Thor Thors sendiherra Íslands í Washington sagði, árið 1944 á flugmálaráðstefnu í 

Chicago, að styrjöldin sem þá ríkti hafi valdið breytingu á sambandi Íslands við aðrar þjóðir og 

vitnaði þýðingu Íslands í framtíðarflugsamgöngum á milli Evrópu og N-Ameríku. Það hefur 

sannarlega reynst rétt (Arnþór Gunnarsson og Friðþór Eydal, 2018). 

Það er þó ekki fyrr en á seint á síðustu öld og á árunum rétt fyrir hrun (2005-2008) sem 

innflytjendum fer ört fjölgandi á Íslandi, þrátt fyrir að hingað hafi komið flóttafólk í nokkur skipti 

fyrir það. Mikil eftirspurn var eftir vinnuafli  á þessum árum og fjölgaði meðal annars Pólverjum 

í atvinnuleit hér hratt (Karl Sigurðsson og Valur Arnarson, 2011).  Margir þeirra ílengtust hér á 

landi og eru grundvöllurinn að því samfélagi Pólverja sem nú telja rúmlega tuttuguþúsund 

manns (Hagstofa Íslands, 2021). Þeir og margir innflytjendur frá öðrum löndum hafa fest rætur 

hér, enda Evrópa eitt atvinnusvæði nú. Margir þessara aðila hafa sótt hingað örugga vinnu og 

hærri tekjur en þeim býðst í heimalandinu. Þessi þróun í innflytjendamálum hér á landi hefur 

sannarlega leitt til þess að jaðarhópum hefur fjölgað.      

 Hugtakið “jaðarhópar” ber oft á góma í lögreglufræðum og öðrum greinum er lúta að 

samfélaginu og mannlegri hegðun. Jafnréttisstofnun Evrópusambandsins, EIGE, skilgreinir 

jaðarhópa sem ,,hópa fólks sem býr innan ákveðinnar menningar og geta átt það á hættu að  

verða fyrir mismunun. Mismunun þessi getur verið vegna samspils mismunandi 

persónueinkenna eða vegna annarra forsendna, s.s. kyns, kynvitundar, kynhneigðar, aldurs, 

þjóðernis, trúar, fötlunar, menntunar, búsetu o.fl.“.  Þeir aðilar sem tilheyra jaðarhópum geta 

sýnt ólíka hegðun og borið önnur viðmið og gildi, en almennt eru viðurkennd í samfélaginu. 

Þannig geta þessir hópar oft mætt hindrunum og kunna að verða utangarðs í ákvörðunum og 

skipulagi er varða samfélagið (EIGE, e.d). 
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5.4 Innflytjendur á Íslandi 
Á heimasíðu Hagstofu Íslands er skilgreining á hugtakinu „innflytjandi“, en víða er stuðst við 

þessa skilgreiningu. Þar er innflytjandi sagður „sá einstaklingur sem er fæddur er erlendis og á 

foreldra, afa og ömmur sem öll eru fædd erlendis“. Í þeim tilvikum sem aðilar eru fæddir á 

Íslandi og eiga foreldra sem eru báðir innflytjendur, þá eru þeir skilgreindir sem innflytjendur af 

annarri kynslóð. Einstaklingur er sagður hafa erlendan bakgrunn ef annað foreldrið er erlent 

eða að viðkomandi einstaklingur hafi fæðst erlendis, en foreldrar hans séu báðir fæddir á Íslandi 

(Hagstofa Íslands, 2021). 

 Mynd 1 Tölur frá Hagstofu Íslands 

 

 

Á mynd 1 má sjá að hlutfall innflytjenda af heildaríbúafjölda hefur aukist ár frá ári á 

undanförnum áratugum. Þannig nam þetta hlutfall tæpleg 7% árið 1996, en mældist um 24% 

árið 2021. Þessi þróun kemur í raun ekkert á óvart í ljósi þess hvaða breytingum Íslenskt 

þjóðfélag hefur tekið. Vaxandi eftirspurn hefur verið eftir erlendu vinnuafli, bæði í 

byggingariðnaði, ferðaþjónustu og iðnaði ýmis konar. Með tilkomu EES/ESB og reglna varðandi 

frjálsa fólkflutninga er auðveldara fyrir aðila að flytja á milli landa og sækja vinnu (European 

Council, e.d).  
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Nú er litið á Evrópu sem eitt atvinnusvæði og Ísland hefur ekki farið varhluta af því. Fullyrða má 

að flestir sem hingað hafa sótt atvinnu séu Pólverjar en þeir eru um 36% allra innflytjenda nú 

(Hagstofa Íslands, 2021). 

5.5 Félagsauður 
Flest þekkjum við hugtakið veraldlegur auður eða veraldleg verðmæti, en með því er vísað til 

efnahagslegs styrkleika, þ.e. peningalegra eigna í hverju formi sem þær teljast. Félagsauður er 

hins vegar  ólíkt veraldlegum auði ekki mældur í krónum og aurum. Félagsauður er í raun þau 

verðmæti sem felast í félagslegri stöðu viðkomandi aðila. Verðmætin eru þannig skilgreind í 

félagstengslum fólks, s.s. fjölskylduböndum, vinahópum, starfsfélögum, þátttöku og virkni í 

félagsstarfi ýmis konar og svona mætti lengi telja. Félagslegur auður getur haft veruleg áhrif á 

líf og líðan einstaklinga og sterk félagsleg staða getur auðveldlega aukið lífsgæði og hamingju 

viðkomandi (Hawdon, 2008). 

Eins og bent hefur verið á hér að ofan felur félagsauður í sér aukin lífsgæði. Þannig má 

segja að þeir aðilar sem eru vinamargir eða tilheyra hópi manna eða fólks sem sem finnur til 

samkenndar standi saman í gegnum súrt og sætt. Þessi samkennd getur orðið til af félagslegum 

tengslum, þjóðernislegum aðstæðum eða hverri annarri ástæðu. Félagsauður er þannig 

eftirsóknarverður hjá hverjum og einum. Aðilar sem eru félagslega vel tengdir lifa oft 

innihaldsríkara lífi en þeir sem eru það ekki.  Vinir  og umhverfi auðga líf hvers manns og veitir 

þeim öryggi. Félagsauður getur því veitt fólki öryggiskennd sem þeir nytu ekki annars (Hawdon, 

2008). Félagslegt öryggisnet felst í vinum og fjölskyldu sem er annt um viðkomandi, standa vörð 

um vellíðan hans. Það er grundvöllur félagsauðs, eða eins og máltækið segir „Ber er hver að 

baki, nema bróður eigi“.  

 Bindandi auður (e. Bonding capital) 

Félagsauður verður til í samskiptum fólks. Bindandi auður byggist hins vegar á trausti sem 

skapast kann á milli tiltekinna aðila innan ákveðinna hópa og má þar nefna fjölskyldumeðlimi, 

vinnufélaga, nágranna og byggðarlaga. Með þátttöku sinni í þessum hópum tengjast aðilar 

órjúfandi böndum sem eykur samkennd þeirra og tengsl. Bindandi auður byggir á 

persónulegum samböndum og krefst náinna samskipta. Aðilar upplifa sig hluta af hópnum og 

finna til samkenndar og eiga jafnvel sameiginlega hagsmuni. Þannig hafa aðilar tilhneigingu til 
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að treysta einstaklingum innan hópsins, en síður þeim sem er fyrir utan hann. Aðilar sem njóta 

bindandi auðar hafa reglulega og náin samskipti sín á milli. Þeir skiptast á sögum og skoðunum 

og hafa oftar en ekki svipaða sýn á samfélagið og sitt nánasta umhverfi. Líkur bakgrunnur þeirra 

styrkir samband þeirra og samstöðu (Hawdon, 2008). 

Brúandi auður (e. Bridging capital) 
Samfélög eru margslungin fyrirbæri sem verða til fyrir tilstilli mannanna. Samfélög verða til 

þegar aðilar búa á afmörkuðu, svæði, tala sama tungumál og deila sömu gildum og menningu. 

Samfélagið í heild lifir sem hópur, en innan hans eru þó margir ólíkir hópar. Samfara aukinni 

fjölmenningu fjölgar þessum hópum og samskiptin á milli hópa geta verið breytileg. Þegar 

óformleg og ópersónuleg tengsl verða til á milli ólíkra hópa, einstaklinga eða stofnana er talað 

um “brúandi auð”. Brúandi auður er sú tegund félagsauðs sem lýsir því hvernig aðilar, hópar 

eða stofnanir tengjast sem í raun eru ólíkir. Á meðan bindandi auður verður til innan hóps eða 

samfélags verður brúandi auður til á milli ólíkra hópa. Þannig á brúandi auður frekar við um 

stærri félagslegar einingar og hefur meiri áhrif á trú á lögmæti, en beint traust til aðila (Hawdon, 

2008). 

Félagsauður og traust til lögreglu 
Hugtökin félagsauður, bindandi auður og brúandi auður eru forvitnileg hugtök sem vel má 

tengja við hlutverk lögreglu í samfélögum. Segja má að þessi hugtök lýsi mannlegum 

samskiptum og hversu verðmæt og upplýsandi þau geta verið. Félagsauður snýst í raun um þau 

verðmæti sem felast í félagslegum samskiptum almennt. Bindandi auður er hugtak sem er 

notað yfir samskipti sem eiga sér stað innan ákveðins „kima“ eða hóps samfélagsins og 

samskiptin þar sem þau gildi sem skapast innan þessara afmörkuðu hópa hafa tilhneigingu til 

að  ramma í raun inn gildismat trú og skoðanir þeirra sem eru aðilar hópsins. Brúandi auður er 

í raun og veru hugtak sem lýsir þvi þegar tveir eða fleiri hópar skarast og eiga samskipti sín á 

milli. Þannig skiptast aðilar á skoðunum og upplýsingar ganga á milli ólíkra aðila. Þannig verða 

hóparnir upplýstari og styrkja félagslega stöðu sína innan samfélagsins (Hawdon, 2008). 

Lögreglan er í störfum sínum sífellt að eiga samskipti við fólk sem býr að kostum sem snúa 

að félagsauði, bindandi og eða brúandi auði. Það er mikilvægt fyrir lögregluna í öllum störfum 

sínum að þekkja og kunna skil á hverjum króki og kima samfélagsins og hvernig þeir eru 



 

 19 

mögulega tengdir. Í samfélögum þar sem bindandi og brúandi auður er mikill eru aðilar 

samfélagsins vel tengdir er líklegt að tiltrú og lögmæti lögreglu sé einnig hátt. Ef gildi auðs eru 

lág á bæði bindandi og brúandi auði þá er hætta á að minn traust sé borið til lögreglu. Ef hins 

vegar bindandi auður er hár og brúandi auður lágur þá er tiltrú á lögreglu í lágmarki. Þannig 

skiptir það máli hvernig samfélagi lögreglan starfar í og hversu mikils trausts hún nýtur 

(Hawdon, 2008). 

Innflytjendur og nýbúar eru vissulega minnihlutahópur í samfélaginu og þeir mynda all 

marga hópa innan Íslensks samfélags. Hver og einn þessara hópa hefur, vegna bakgrunns síns 

og ýmissa menningarlegra þátta, tilhneigingu til að afmarka sig og hafa virkari samskipti sín á 

milli en við aðra. Þeir hafa vissulega styrk hver af öðrum en eiga það á hættu að einangrast og 

aðlagast ekki nægilega samfélaginu. Gildismat þeirra og skoðanir verða litaðar af 

„samskiptaleysi“ þeirra við aðra hópa samfélagsins og þetta kann að ýta undir mismunun. Fyrstu 

kynslóðar innflytjendur bera með sér menningu og gildimat frá heimalandinu og það er ærið 

verkefni að tileinka sér íslenska menningu og allt sem henni fylgir. Vegna takmarkaðra 

samskipta við aðra hópa samfélagsins eru þeir verr upplýstir um ýmsa hluti sem máli skipta og 

þeir einangrast enn frekar (Stick o.fl., 2021).      

Það má þannig segja að innan þessara hópa sé svokallaður bindandi auður sterkur, á meðan 

brúandi auður vegur tæplega þungt. Fyrstu kynslóða innflytjendur hafa þannig tilhneigingu til 

að byggja skoðanir sínar og trú á fyrri reynslu og oft eiga þær lítið sammerkt með aðstæðum 

hér á Íslandi. Þeir eiga lítil samskipti við aðra en þá sem eru innan hópsins og eru sjálfum sér 

nógir. Annarrar kynslóða innflytjendur eru strax orðnir tengdari íslensku samfélagi, sækja hér 

skóla og eru í virkari félagslegum tengslum við „Íslendinga“. Þeim er hættari til að upplífa 

mismunun og verða fyrir kynþáttafordómum, þar sem þeir eru berskjaldaðri fyrir opnari 

samskiptum við aðra hópa samfélagsins. Það eru þeir sem „opna“ á brúandi auð í gegnum 

samskipti og eru þannig hæfari til að meta stöðu sína innan samfélagsins en þeir sem gera það 

ekki. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að innflytjendur hafa í upphafi dvalar sinnar gott traust til 

lögreglu, jafnmikið ef ekki meira en þeir sem tilheyra samfélaginu fyrir. Hins vegar eru merki 

þess að því lengur sem innflytjendur dvelja í „nýja“ landinu dragi úr traust þeirra til lögreglu. 

Skýringin á þessu er sögð vera sú að eftir því sem dvalartími þeirra lengist aukast líkurnar á því 
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að þeir hafi haft samskipti við lögreglu og séu færari til að leggja mat á störf hennar (Czymara 

og Mitchell, 2022). 

Niðurstöður rannsókna hafa einnig sýnt fram á að traust annarrar kynslóðar innflytjenda til 

lögreglu er minna en hinna sem teljast til fyrstu kynslóðar innflytjenda. Væntanlega má rekja 

ástæðuna til þess að það eru einmitt annarrar kynslóða innflytjendurnir sem taka virkari og 

opnari þátt í samfélaginu. Það eru þeir sem lögreglan hefur fyrst afskipti af. Þeir hafa einnig 

góða stöðu til að meta hvort rekja megi afskipti lögreglu til uppruna þeirra og hlutdeildar í 

jaðarhópi samfélagsins, þ.e. hvort þeir telji sig vera mismunað vegna þess (Röder og Mühlau, 

2012). 
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6 Traust til lögreglu á Íslandi 
Traust er undirstaða velgengni lögreglu og það er grunnurinn að því að hér séu lög og regla. Það 

er því viðeigandi að rannsóknarspurningin í þessu verkefni fjalli um traust og hvernig það er 

mælt. Fullyrða má að flestir trúi þvi að Ísland sé friðsamlegt samfélag og er í raun þekkt sem 

slíkt. Aðilar byggja það á því að alvarlegir glæpir hér eru fátíðir, a.m.k. í alþjóðlegum samanburði. 

Þessu til staðfestingar má nefna að Ísland hefur mælst friðsamasta land í heimi 14 ár í röð í 

mælingum sem efnhags- og friðarstofnun framkvæmir árlega (Institute for Economics & Peace, 

2021). Mannréttindi eru í hávegum höfð á Íslandi en þau snúast um réttindi sem eiga við um 

allar manneskjur, óháð þjóðerni, trúarbrögðum, tungumáli eða félagslegri stöðu. Þannig eigum 

við öll rétt á því að njóta mannréttinda án mismununar. Mannréttindi eru ekki beint veitt með 

lögum, heldur eru þau réttindi sem eru fjölbreytt og oft óaðskiljanleg (Stjórnarráðið, e.d).  

Í Íslensku samfélagi búast allir, eða í það minnsta flestir, við því að fá sanngjarna meðferð 

hjá lögreglu og traust almennings til starfa lögreglunnar er mikið. Trú samfélagsins til lögreglu 

sem stofnunar er líka rík. Lögreglan hefur á löngum tíma áunnið sér þessa stöðu og er það gott. 

Afstaða meirihluta fólks til lögreglu og starfa hennar taka hins vegar mið að ímyndaðri afstöðu, 

þar sem flestir hafa sjaldan, eða aldrei, átt bein samskipti við lögreglu. Margir þeirra sem hafa 

reynslu af afskiptum við lögreglu eru í raun hæfari til að meta „gæði“ hennar, ef svo má segja. 

Þeir geta með meiri sanni vitnað til um hvort þeir hafi fengið sanngjarna meðferð og hvort 

lögreglan standi raunverulega undir því trausti og þeirri tiltrú sem raun ber vitni. Hér má enn og 

aftur vísa til þess að nýbúar hafa almennt minni tilhneigingu til að treysta lögreglu þegar þeir 

hafa búið í samfélagi um eitthvert skeið. Þannig vegur persónuleg reynsla þeirra meira, heldur 

en ímyndin sem áður lá fyrir (Czymara og Mitchell, 2022).     

 Störf lögreglu eru margslungin og geta bæði falið í sér bein afskipti af brotamönnum eða 

þjónustu við almenna borgara þar sem verið er að gæta öryggis þeirra og stuðla að friði í 

samfélaginu. Það má til sanns vegar færa að það að lögreglan hafi afskipti af einhverjum kemur 

það í flestum tilvikum ekki til af góðu. Slík afskipti geta í fyrsta lagi orðið ef viðkomandi hefur 

mögulega gerst brotlegur við lög eða viðkomandi lendi í einhvers konar eftirliti (e. police stops), 

sem felur ekki endilega  ekki í sér að um brotlegt athæfi verið að ræða. Hins vegar verða þessi 

afskipti þegar almennir borgarar kalla eftir aðstoð lögreglu getur tilefnið fyrir því verið margs 

konar. Mikilvægt er að lögreglan bregðist vel við öllum slíkum beiðnum þegar ástæðan er brýn 
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og aðilar upplifi þannig að lögreglan sé til staðar og veiti einstaklingum, hópum og samfélaginu 

í heild nauðsynlega öryggistilfinningu. Þó lögreglan starfi ekki í samkeppnisumhverfi er brýnt að 

hún vinni störf sín fumlaust og af ábyrgð, enda er það til þess fallið að auka trú fólks á störf 

lögreglu, auka traust til hennar og bæta ímynd hennar. Lögreglan þarf að koma eins fram við 

alla þegna óháð kyni, kynþætti, trú eða öðru slíku sem aðskilur fólk. Það er grundvöllur þess að 

almenn sátt ríki um störf hennar og hún njóti traust (Horowitz, 2007).     

 Oftar en ekki upplifa aðilar, sem hún hefur afskipti af, samskipti sín við lögreglu með 

neikvæðum hætti og þeim hættir til að dæma lögregluna og taka mögulega afstöðu gegn henni. 

Þannig hefur traust til lögreglu tilhneigingu til að dvína þegar aðilar hafa upplifað slík samskipti 

við lögreglu eins og rannsóknir Czymara & Mitchell (2012) og Kääriäinen & Nieme (2014) hafa 

leitt í ljós. Hinir sem ekki hafa nein slík samskipti átt sjá lögregluna líklega meira í fjarlægð og 

draga ályktanir sínar af órökstuddri trú sinni, almennri umræðu og þeirri ímynd sem lögreglan 

hefur notið. Á hinn bóginn er auðvitað líka er spurning hvort gera megi ráð fyrir því að aðilar 

sem hafi átt samskipti við lögreglu sem byggjast á neikvæðum grunni, séu hæfir til að meta 

hlutlaust störf hennar.          

 Af ofansögðu má segja að það að kanna viðhorf fólks til lögreglu eða mæla traust til 

hennar er síður en svo auðvelt verkefni. Margir þeirra sem svara könnunni hafa ekki beina 

þekkingu af störfum lögreglu, hinir hafa tilhneigingu til að hafa neikvæðari afstöðu til hennar. 

Fyrri hópurinn er líklega stærsti hluti þýðisins, enda er hægt að fullyrða það að þeir aðilar sem 

ekki hafa haft bein samskipti við lögreglu eru fleiri en hinir og þeir eru að einhverju leyti líklegri 

til að svara slíkri könnun eins og greint hefur verður frá í 7.kafla.     

  Það má fullyrða að grundvöllur markvissra starfa lögreglu og fyrir því að 

lögreglan geti sinnt starfi sínu er að hún njóti trausts almennings og sannmælis í samfélaginu. 

Tryggja þarf að allir sem eiga í samskiptum við lögregluna fái réttláta málmeðferð og 

framgangur málsins standist alla gagnrýni. Lögreglan er fyrst og fremst stofnun sem hefur 

þjónustuhlutverki að gegna gangvart þegnum og samfélaginu í heild. Valdníðsla og misbeiting 

valds er líklega til þess fallin að grafa undan trúðverðugleika lögreglunnar. Fullyrða má að í öllum 

nútímasamfélögum manna er lögregla mikilvægur hlekkur í gangverki þeirra og störf hennar 

taka mið af þeim aðstæðum sem henni mæta á hverjum stað og tíma. Lögreglan þarf sífellt að 

læra og þróast með breyttum aðstæðum því samfélagið sem við lifum í er síbreytilegt. Ef 
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lögreglan er ekki vakandi fyrir þessum breytingum þá er hætta á því að hún staðni, missi traust 

í samfélaginu og nái ekki að sinna hlutverki því sem henni er ætlað.  

6.1 Samfélagslöggæsla (e. Community policing) 
Grundvöllur þess að lögreglan geti sinnt starfi sínu þarf að ríkja  gagnkvæm virðing á  milli 

lögreglu og samfélagsþegna. Lögreglunni er mikilvægt að brúa bilið milli sín og samfélagsins og 

því hefur hugtakið „Samfélagslöggæsla“ orðið áberandi á síðustu tveimur áratugum. Samkvæmt 

hugtakinu ber lögreglunni að leggja áherslu á að auka  tengsl við samfélagið með öllum ráðum 

(Lum og Koper, 2017).         

 Hérlendis var til að mynda sett á laggirnar verkefni, sem kallað var ,,Samfélagslöggur”.  

Hluti af því verkefni var að lögreglan heldur úti Instagram-reikningi þar sem hún birtir myndir 

og myndbönd frá störfum sínum. Auk þess heimsækir lögreglan skóla reglulega til að kynna störf 

sín. Allt er þetta gert með það að leiðarljósi að styrkja tengsl lögreglunnar við þegnanna og ekki 

síður byggja tengsl við innflytjendur. Lögreglan er sannfærð um að þetta verkefni sé vel til þess 

fallið að færa lögregluna nær borgurunum og styrkir þannig traust þeirra á störfum lögreglu. Í 

viðtali við Ríkisútvarpið árið 2020 sögðu upphafsmenn þessa átaks meðal annars ,,Það hefur 

myndast gap á milli lögreglunnar og almennings og það ber meira á vantrausti og virðingarleysi” 

(Arnhildur Hálfdánadóttir, 2020). Þannig töldu þeir að samfélagsverkefnið væri brýnt og ætti að 

skila lögreglunni góðum árangri.       

 Rannsókn var gerð í Danmörku þar sem skoðað var traust til lögreglunnar þar í landi. 

Árið 2004 höfðu myndast í Danmörku ákveðin innflytjendahverfi þar sem meiri hluti íbúanna 

voru innflytjendur. Þeir höfðu þannig einangrað sig frá restinni af Danmörku og myndað „eigið“ 

afmarkað samfélag, bæði menningarlegt og efnahagslegt. Í þessum hverfum var lögreglan litin 

hornauga og lítið sem ekkert traust borið til hennar. Þetta gerði það að verkum að lögreglan átti 

erfitt með að sinna hlutverki sínu þar og hætti sér jafnvel ekki inn í hverfin. Þannig má segja að 

hverfin hafi ekki notið nægilegrar löggæslu af hendi lögreglu og verið í raun afskipt. Vegna 

þessarar þróunar var brugðið á það ráð að setja laggirnar svokallaða „hverfislögreglustöð“ í 

þeim tilgangi að færa lögregluna nær íbúum þessara byggðarkjarna. Hugmyndafræðin að baki 

þessu átaki var byggð á „mýkri“ löggæslu, sem má skilgreina sem óþvingaða löggæslu þar sem 

lögreglan var sýnileg og átti í vingjarnlegum samskiptum við samfélagið.  Lögð er áhersla á 



 

 24 

fyrirbyggjandi aðgerðir og virkt samtal milli lögreglu og samfélagsins og þannig byggja upp 

gagnkvæmt traust (Kammersgaard o.fl., 2011). 

Í rannsókninni sem vitnað er í hér að ofan , var beitt eigindlegum viðtölum, bæði við 

lögreglumenn sem störfuðu í hverfunum og við íbúa. Lögreglumennirnir voru allir sammála um 

það að þessi breyting væri til batnaðar, en íbúarnir voru ekki allir á sama máli. Einhverjir töldu 

þetta vera árangursríkt á meðan aðrir töldu lögregluna vera í síauknum mæli að fylgjast fullmikið 

með íbúum og þeir fengju vart frið. Þannig var upplifun lögreglunnar og einhverra  íbúa á vissan 

hátt afar ólík. Lögreglan sá sig sem vinveittan aðila sem veitti samfélaginu nauðsynlegan og 

velkomin stuðning,  á meðan íbúunum þótti sýnileiki þeirra og afskipti vera þrúgandi, 

sérstaklega yngra fólki (Kammersgaard o.fl., 2021).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 25 

7 Viðhorfskannanir 
Eins og fram kom í síðasta kafla og raunar í ritgerðinni allri er traust mikilvægur þáttur í því að 

lögreglan geti sinnt hlutverki sínu. Frá aldamótum hafa því aðilar leitast við að mæla traust og 

tiltrú almennings á lögreglu hér á landi. 

Það er löng hefð fyrir því að afstaða fólks til ákveðins málefnis sé könnuð með framkvæmd 

skoðana- eða viðhorfskannanna. Þeim er beint að ákveðnum hópi, úrtaki, sem þarf að vera 

þannig byggður að hann endurspegli niðurstöður heildarinnar (Roper Center, e.d).  

Þessum könnunum er ætlað að varpa ljósi á viðfangsefnið og fá menn til að taka afstöðu 

til þess. Niðurstöður allra skoðanakannana get þó verið villandi vegna þess að úrtakið er aðeins 

hluti heildar þýðisins. Skoðana- eða viðhorfskönnun er því alls ekki alltaf áreiðanleg og 

niðurstöður þeirra geta verið langt fjarri sanni.        

 Niðurstaða kannana gefur okkur hugmynd um það hversu stór hluti íbúa hefur a ákveðið 

sjónarmið. Niðurstöðurnar útskýra hins vegar ekki hvers vegna svarendur hafa þá skoðun né 

heldur hvernig er hægt að breyta henni. Kannanir eru þannig mælitæki sem gefa okkur til kynna 

skoðanir fólks og hvaða afstöðu þeir hafa til ákveðinna málefna (Gallup World Poll, e.d). 

7.1  Áreiðanleiki og Réttmæti 
Þegar meta á gæði rannsókna bera hugtökin áreiðanleiki og réttmæti oft á góma. Með 

áreiðanleika er spurningin sú að hversu miklu marki könnun eða rannsókn nær kalla fram 

raunveruleikann. Í grein Golafshani um réttmæti og áreiðanleika, vísar hann í útskýringu Joppe  

á áreiðanleika og segir að áreiðanleg skoðunarkönnun ætti að skila sömu eða svipaðri 

niðurstöðu væri sífellt endurtekin. Ennfremur bendir Golafshani á  Kirk og Miller sem til viðbótar 

nefna tvær aðrar útskýringa á hugtakinu. Annars vegar stöðugleika mælingar yfir tíma og hins 

vegar líkindi mælinga yfir ákveðið tímabil.  Réttmæti, á hinn bóginn, lýtur að því hvort 

rannsóknin sé í raun að mæla það sem henni var ætlað að mæla, eða hversu trúverðugar 

niðurstöðunnar eru (Golafshani, 2003). 
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7.2 Mælingar gallup á trausti til lögreglu 
Gallup hefur um langt árabil mælt traust Íslendinga til ýmissa opinberra stofnanna og fyrirtækja. 

Gallup gefur út niðurstöður þessara kannanna í febrúar árlega. 

Mynd 2 Tölur fengnar frá Gallup  

 

Mæling á trausti almennings til lögreglu er meðal þessara verkefna Gallup. Niðurstöðu Gallups 

benda til að frá árinu 2001 til dagsins í dag hefur traust til lögreglu verið á bilinu  64% til 85%. Á 

þessum 20 árum hefur traust til lögreglu verið að meðaltali 80,4%. Lægst mældist traustið , 64% 

árið 2001, en á næstu árum þar á eftir jókst traustið og var á bilinu 67% til  80% til ársins 2010. 

Næstu fjögur ár á eftir, þ.e. frá árinu 2011-2015 mældist traust til lögreglu mikið og var stöðug 

á bilinu  80% til  83%. Heldur dró úr trausti til lögreglunnar eftir það og mældist einungis í 74% 

árið 2016. Árið þar á eftir hækkaði svo mælingin aftur í 85% sem er hæsta gildi sem mælst hefur 

verið. Næstu tvö ár mældist traustið í 77% og 83% en féll svo niður í 73% árið 2020 og svipað 

var upp á teningnum 2021. Í ár, 2022 hækkaði traust lögreglunnar upp í 78% þar sem það 

stendur í dag (Gallup, e.d). 

Þátttakendur í skoðunarkönnunum Gallup eru fengnir með tilviljunarúrtaki úr viðhorfahópi 

Gallup. Viðhorfahópur Gallup samanstendur af 34.000 einstaklingum sem fengið hafa boð í 

viðhorfahópinn í gegnum þjóðskrá og þegið það. Þegar könnun er framkvæmd er tengill á 

könnunina sendur þátttakendum, sem valdir eru í tilviljunarúrtaki, með tölvupósti (Kristján 

Pétursson, munnleg heimild, 2.febrúar 2022). 
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Gallup segir það stefnu sína að viðhorfahópurinn endurspegli þjóðina, en það er í raun 

grundvöllur þess að niðurstöðurnar kannan teljist fullkomalega marktækar og hægt að alhæfa 

út frá þeim (Gallup, e.d). Á vef Gallup er þó ekki hægt að nálgast sundurliðun og sjá svör eftir 

mismunandi breytum svo sem kyni, aldri, búsetu eða slíku. Þegar Gallup mælir traust í 

könnunum eru lagðar fram tvær spurningar sem hvor um sig hefur sex svarmöguleika. 

Spurningarnar eru eins og áður segir aðeins lagðar fram á íslensku. 

Fyrri spurningin hljóðar svo: 

,,Hversu mikið eða lítið traust berð þú til [nefnd stofnun]": 

-Fullkomið 

-Mjög mikið 

-Hvorki né 

-Frekar Lítið 

-Mjög lítið 

-Alls ekkert traust 

Seinni spurning Gallup  snýr að þekkingu fólks til starfsemi viðkomandi stofnunar eða fyrirtækis og 

er eftirfarandi: 

,,Hversu vel eða illa þekkirðu starfsemi [nefnd stofnun]” 

-Mjög vel 

-Frekar vel 

-Hvorki né 

-Frekar illa 

-Mjög illa 

-Þekki ekkert til starfsemi 

(Kristján Pétursson, munnlegheimild, 2.febrúar 2022) 

Þegar spurningar þessar eru skoðaðar má vera ljóst að þær kunna að vera yfirborðskenndar. 

Engin trygging er fyrir því að svarendur hafi raunverulega reynslu af viðkomandi stofnun og geti 

út frá því metið svarmöguleikana. Getur aðili sem ekki hefur haft beina reynslu af samskiptum 
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eða störfum lögreglu metið störf  hennar eða lagt mat á traust til hennar? Síðari spurningin er 

einnig nokkuð huglæg og gefur kost á villandi svörum.  

Höfundur ritgerðar hefur einnig ákveðnar efasemdir að viðhorfahópurinn sé 

fullkomlega “réttur” í því ljósi að endurspegla viðhorf heildarinnar. Þessu til rökstuðnings má 

nefna að ekki gefa allir kost á  því að haft sé samband við þá á í gegnum þjóðskrá og margir 

viðkvæmir hópar kunna að útilokast frá þýðinu. Þess ber líka að geta að allar skoðanakannanir 

Gallup eru settar fram á Íslensku og það eitt útilokar þýðingarmikla hópa í viðfangsefni ritgerðar 

þessarar. Þannig er hætta á því að fáir eða engir málsvarar hópa af erlendu bergi brotnu taki 

þátt í könnunum og hafi þannig áhrif á niðurstöður þeirra. Oft hefur einnig verið bent á að í 

einhverjum tilvikum svari þátttakendur í skoðanakönnunum eins og þeir haldi að sé spyrjendum 

að skapi (Johnson, e.d). Það er hins vegar erfitt að henda reiður á slíkri svörun og því erfitt að 

gera greiningu á því. Eins og allir vita hafa kannanir verið gerðar um ýmis málefni  og afstöðu 

fólks á liðnum árum og áratugum. Auðvitað eru þær misvel unnar og hafa margar gefið 

misvísandi skilaboð. Engu að síður er könnunum víða beitt í fag- og pólitískri umræðu til að 

skapa viðbrögð, meta stöðu eða segja til um afstöðu til einstakra málefna.   

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á þátttöku mismunandi hópa í könnunum og benda 

þær margar til þess að jaðar- og minnihlutahópar taki síður þátt í skoðanakönnunum en aðrir 

hópar. Sé það raunin skekkir það að sjálfsögðu niðurstöðu í könnunum og kemur í veg fyrir að 

skoðanakannanir nái að endurspegla vilja eða skoðun heildarinnar. Í rannsókn sem framkvæmd 

var í USA um þátttöku ólíkra hópa í vef skoðunarkönnunum kom í ljós að mikill munur var á 

þátttöku mismunandi hópa. Í könnunni var valið ákveðið þýði svarenda og mæld var hversu 

stórt hlutfall hvers hóps svaraði könnuninni. Það kom í ljós að rúmlega helmingur hvítra í þýðinu 

svaraði könnuninni á meðan aðrir hópar voru einungis á bilinu 8 til 20%. Laun og menntun höfðu 

greinileg áhrif í könnuninni þar sem svörun var meiri þegar laun hækkuðu og menntunarstig 

jókst (Yang og Vorderstrasse, 2019).      

En þess má geta að tæpur helmingur atvinnulausra á Íslandi er með erlent ríkisfang og telst 

þar af leiðandi til láglaunastéttar en samkvæmt rannsókninni sem vitnað er í hér að framan 

dregur það enn frekar úr þátttöku þessara einstaklinga á að taka þátt í skoðanakönnunum 

(Óttar Kolbeinsson Proppé, 2022). Á meðan könnunin er bundin þeim anmörkum sem bent 

hefur verið á, er veruleg hætta á því að niðurstaða kannananna sé villandi og varasamt er að 

byggja á niðurstöðum þeirra. 
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8 Áskoranir lögreglu 
Lögreglan hefur á löngum tíma tekið miklum breytingum og viðfangsefni hennar sömuleiðis. 

Það er mikilvægt að yfirvöld og lögregla séu vakandi yfir velferð samborgara sinna með því að 

vera stöðugt á varðbergi fyrir breytingum í þjóðfélaginu sem kunna að hafa áhrif á það hvernig 

lögreglan stendur sig og framfylgir því hlutverki sem henni er ætlað að sinna. Frá landnámi og 

fram yfir miðja síðustu öld var lögreglan, eða þeir sem sinntu löggæslu í einhverri mynd, í raun 

hluti af því samfélagi sem þeir störfuðu í. Þeir höfðu þannig sama bakgrunn og áttu auðvelt með 

að setja sig í spor samþegna sinna. Með aukinni fjölbreytingu í Íslensku samfélagi hefur þetta 

breyst. Með aukinni tækni hafa nýjar víddir í glæpum litið dagsins ljós sem eru flóknir 

viðureignar. Lögreglan þarf að vera í stakk búin að taka á slíkum glæpum. Landamæraeftirlit 

hefur einnig aukist að umfangi og innflytjendum fer sífellt fjölgandi. Samfara fjölbreytileika í 

samsetningu þjóðarinnar hefur alvarlegum glæpum fjölgað (Ríkislögreglustjórinn, 2008).

 Hratt vaxandi fjöldi ferðamanna leggur leið sína til Íslands ár hvert, allt árið um kring, 

sem kallar á aukið eftirlit lögreglu og annarra viðbragðsaðila.  Með fjölgun innflytjenda hefur 

glæpum fjölgað, þar sem fólk af erlendu bergi brotið eru bæði gerendur og þolendur. 

Samkvæmt mati greiningardeildar ríkislögreglustjóra hefur aðkoma útlendinga að skipulagðri 

glæpastarfsemi aukist og mikil fjölgun erlends vinnuafls og erlendra borgara hér á landi hefur 

gert það að verkum að hegningarlagabrotum hefur fjölgað (Ríkislögreglustjórinn, 2008). 

Þessi samfélagsþróun hefur fjölgað verkefnum hjá lögreglu og verkefnin verða sífellt 

umfangsmeiri og flóknari. Verkefnin gera þannig auknar kröfur til lögreglunnar og þeirra 

lögreglumanna sem sinna þeim. Starf lögreglunnar er án nokkurs vafa margslungnara en áður 

var. Lengi hefur verið til umræðu hér á landi að lögreglan sé fjársvelt og mannekla lögreglu sé 

viðavarandi vandamál. Guðmundur Oddsson, dósent við Félagsvísindadeild, og Andrew Paul 

Hill, lektor við Félagsvísindadeild, birtu árið 2021 grein sem bar nafnið „Mannekla í lögreglu og 

mjúk löggæsla í dreifbýli“ Að þeirra sögn var markmið rannsóknarinnar er að greina þróun 

mannafla lögreglunnar hér á Íslandi frá árinu 2007 og skoða þá þróun í samanburði við  nokkur 

Evrópulönd. Í ljós kom að starfandi lögreglumönnum á Íslandi fækkaði um 9% frá árabilinu frá 

2007 til  2017. Samhliða þessari fækkun fjölgaði landsmönnum um 10% og fjöldi ferðamanna 

nær fimmfaldaðist. Lögreglumönnum fækkaði hér um 29% á árunum frá 2009 til 2018, meira 

en í nokkru öðru Evrópulandi. Þar að auki var Ísland það ár meðal þeirra Evrópulanda sem höfðu 
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hvað fæsta lögreglumenn eða 185 á hverja 100.000 íbúa. (Guðmundur Oddsson og Andrew 

Paul Hill, 2021). Þessi þróun hefur aukið álag á Lögreglu og hvern starfandi lögreglumann og 

brýnt að breyta þessari þróun.  

Á mynd 3 hér að neðan má sjá tölur fengnar úr fyrrnefndri grein þeirra Guðmundar og 

Andrew sem sýna raunverulega fjölda lögreglumanna hér á landi á árunum 2007-2017. Eins er 

á myndinni sýnt hver fjöldi lögreglumanna væri ef hann hefði fylgt þróun mannfjölda hér á landi 

og ennfremur æskilegur fjöldi lögreglumanna miðað við greiningu RLS  á mannaflaþörf. 

Mynd 3 Fjöldi lögreglumanna á árunum 2007-2017 

 

 (Guðmundur Oddsson og Andrew Paul Hill, 2021) 

Eins og sést á myndinni fækkar lögreglumönnum á þessu árabili sem er í hrópandi ósamræmi 

miðað við mannaflaþörf að mati RLS. Lögreglan hefur gert vel í því að sinna hlutverki sínu á 

undanförnum áratug. Það er þó þannig eins og með flest annað að það er alltaf hægt að gera 

betur. Sá fjárskortur sem háð hefur lögreglunni um lang árabil hefur auðvitað haft sín áhrif 

(Ríkislögreglustjórinn, 2019).          

 Það er brýnt að yfirvöld sýni þessum málaflokk aukinn skilning og geri lögreglunni kleift 

að þróast og dafna í sátt við samfélagið, takast á við síbreytileg verkefni og halda glæpum í 

skefjum. Það að lögreglan sé mönnuð í takt við þarfir á hverjum tíma hlýtur að vera grundvöllur 

góðrar löggæslu. Á meðan lögreglan er undirmönnuð og mætir sívaxandi verkefnum  má telja 

hættu á því að álag og streita verði áberandi innan stéttarinnar og  hafi bein áhrif á störf 

lögreglu. Þetta ástand mun til lengri tíma litið gera lögreglunni erfitt fyrir að anna þeim 
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verkefnum sem henni eru fengin í hendur.       

 Það hefur verið tíðrætt í þessari ritgerð að samfélagsmynstrið hér sé að taka 

breytingum. Allt að fjórðungur landsmanna er af erlendu bergi brotinn og það hefur í för með 

sér áskoranir, ekki bara fyrir lögreglu, heldur einnig fyrir  ýmsar stoðir og stofnanir þjóðfélagsins. 

Lögreglan ætti að leggja aukna áherslu á það að mannafli hennar taki mið af samfélaginu og því 

ætti að ráða í stöður í takt við það. Þannig ætti að hvetja aðila sem breytt geta samsetningu 

lögreglu til að sækja í starfið og má þar nefna konur og fólk af erlendum uppruna. Því betur sem 

lögreglan speglar samfélagið, því meiri tiltrú mun hún afla sér og getur betur sinnt þeim 

verkefnum sem undir hana heyra.        

 Þess má geta að „The Race Relation Act„ var sett á laggirnar í Englandi og Wales árið 

2000. En þeim lögum var gert að bæta tengsl lögreglu við minnihlutahópa, t.d. með því að fjölga 

lögreglumönnum sem tilheyra minnihlutahópum og hækka  þannig hlutfall þeirra innan flotans. 

Helsta áskorunin var hversu fáir umsækjendur úr hópi minnihlutans sækja um starf í 

lögreglunni, en skortur á fyrirmyndum dregur oft úr  minnihlutahópum til athafna. Einstaklingar 

úr slíkum hópum sækja síður um, þegar fjölbreytileiki í stéttinni er jafn lítill og raun ber vitni 

(Bhugowandeen, 2013). 

 Í rannsókn sem gerð var í Halifax í Canada sýndi fram á að lögreglumenn úr röðum 

minnihlutahópa voru meðvitaðir um mikilvægi sitt sem fyrirmyndir og töldu það eina mestu 

hvatninguna í starfinu (Perrot, 2021).       

 Eyrún Eyþórsdóttir, lektor í lögreglufræði við Háskólann á Akureyri  segir að sárafáir 

einstaklingar starfi í íslensku lögreglunni sem hafi erlendan bakgrunn. Hún segir það ennfremur 

vera mikilvægt að lögreglan sé fjölbreytt og  endurspegli þjóðfélagið. Hún segir það grundvöllinn 

í því að lögreglan öðlist fullan skilning á mismunandi kimum samfélagsins og ólíkri menningu. 

Það kemur fram hjá Eyrúnu að það hafi gengið illa að fá fólk með erlendan bakgrunn í lögregluna 

og þeim hafi hlutfallslega fækkað eftir að námið var fært upp á háskólastig. Hvað veldur þessu 

er kannski erfitt að dæma um, en spurningin er líka sú hvort lögreglan hafi með einhverjum 

hætti leitast eftir því að bæta sig á þessu sviði og hvort raunverulegur áhuga sé á því að auka 

fjölbreytni innan stéttarinnar. Þess ber að geta að Ríkislögreglustjóri heldur ekki utan um neinar 

upplýsingar eða tölur varðandi þetta mál (Arnhildur Hálfdánadóttir, 2020).  

Með aukinni tæknivæðingu hafa áskoranir til lögreglu aukist og lögreglan þarf að aðlaga 

sig að breyttum tímum. Nú rata upptökur af vettvangi lögreglu margoft inn á veraldarvefinn og 
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brýnt að lögreglan starfi í samræmi við þau lög og reglur sem henni eru settar. Þetta gerir 

vissulega auknar kröfur til lögreglumanna í starfi og traust til lögreglu byggir á allri hennar 

framkomu og athöfnum. Eins og alkunna er lögreglunám nú komið á háskólastig og aðilum sem 

ætla sér að starfa sem lögreglumenn í framtíðinni þurfa að undirgangast marksvisst og strangt 

nám til að hljóta þá vegferð. Það hefur í raun aldrei verið mikilvægara en einmitt nú að 

lögreglumenn séu faglega vel að sér og kunni að bregðast við öllum þeim aðstæðum sem upp 

kunna að koma. Þeir þurfa að vinna starf sitt fumlaust og af öryggi. Það var því framfararskref 

að ráðast í þessa breytingu á námi lögreglumanna og það mun skila sér í vandaðri löggæslu í 

náinni framtíð.  

Samfélagsverkefni lögreglunnar hefur vissulega verið árangursríkt og það er til þess fallið 

að færa lögregluna nær borgurunum. Með því öðlast þegnarnir aukinn skilning á störfum 

lögreglunnar og verða líklegri til að verða „liðsmenn hennar“ í þeim skilningi. Með verkefninu 

er lögreglan að vinna fyrirbyggjandi starf sem mun stuðla að færri glæpum. Það getur þó reynst 

erfitt að finna hina ,,réttu leið“ að samfélagslöggæslu eins og rannsókn Kammersgaard, 

Søgaard, Haller, Kolind og Hunt (2021) sýndi okkur en hvernig sem lögreglan sinnir svona 

samfélagslöggæslu er mikilvægt að hún haldi engu að síður einhverri fjarlægð og tryggi það að 

hún njóti virðingar í hvívetna. Það er mikilvægt fyrir lögregluna að sýna gott fordæmi í öllu starfi. 

Það er mikilvægt að eining ríki innan hennar og aðilar séu sammála um starfið og helstu 

stefnumál. 
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9 Samantekt og umræður  
Lögreglufrömuðinum Sir Robert Peel var falið það verkefni að endurskipuleggja lögregluna í 

Lundúnum snemma á nítjándu öld. Hann kom fram með ákveðnar kjarnahugmyndir sem yrðu 

að vera til staðar sem grundvöllur að öllu starfi lögreglu. Hann taldi það meginhlutverk lögreglu 

að koma í veg fyrir glæpi í stað þess að upplýsa þá. Hann sagði að gagnkvæmt traust yrði að 

ríkja á milli lögreglu og borgaranna því aðeins þannig næði lögreglan að sinna því hlutverki sem 

henni er ætlað. Peel hefur, eins og áður hefur komið fram, oft verið nefndur faðir 

nútímalöggæslu. Það má fullyrða að hann hafi verið nokkuð á undan sinni samtíð, því mikið af 

kenningum hans og hugmyndum eru í fullu gildi í dag. Hann taldi traust skipta meginmáli í 

Lundúnum á fyrstu áratugum nítjándu aldar og hafi það skipt máli þá, má fullyrða að það skipti 

meira máli nú, á tímum aukinnar tækniþróunar, hnattvæðingar og því að samfélög nú eru 

flóknari og fjölmenning tíðari.         

 Í niðurstöðum kannana Gallup á trausti almennings til lögreglu hér á landi mælist það 

almennt hátt en spurningin er hversu hátt ætti það að mælast. Í fullkomnu þjóðfélagi væri rétt 

að gera kröfu til þess að allir treystu lögreglunni fullkomlega, en svo einfalt er málið ekki. Traust 

lögreglu er í raun mælt með tveimur spurningum og eru svarendur viðhorfshópur Gallups sem 

telur um 34.000 manns. Í niðurstöðunum sem birtar eru, eru þær ekki birtar út frá neinni breytu, 

svo sem aldri, búsetu , kyni o.s.frv. Það má eflaust draga í efa að viðhorfshópur Gallups 

endurspegli viðhorf þjóðarinnar, enda hefur verið bent á það hér í ritgerðinni að ákveðnir aðilar 

séu ólíklegri en aðrir til að taka þátt í slíkum hópum og yfir höfuð svara könnunum. Þá má leiða 

líkum að því að margir þeir aðilar sem eru ólíklegri til að svara könnunum tilheyri viðkvæmum 

hópum, jaðarhópum, sem virkilega þurfa að reiða sig á lögreglu. Eins kom fram að spurningar 

eru lagðar fram á íslensku og útilokar það eitt stóran hóp fólks sem hér býr, þ.e. innflytjendur 

og fólk með erlenda bakgrunn. Það má einnig benda á það að flestir þeir sem svara þó 

spurningum Gallups um traust til lögreglu hafa mögulega litla eða enga reynslu af beinum 

samskiptum við lögreglu. Spurning er hvað ræður afstöðu þeirra þegar þeir svara. Eru það 

umfjallanir í fjölmiðlum, orðræðan í samfélaginu eða eitthvað annað?  

Að þessu sögðu má segja að könnun Gallup gefi án efa einverja vísbendingu um það 

traust sem borið er til lögreglu hér á landi. Það er hins vegar ljóst að erfitt er að framkvæma 

slíka könnun og kalla fram réttmæta niðurstöðu, þ.e. mæli það sem hún á að mæla. Breyturnar 
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í þýðinu eru margar og nær útilokað að ná til allra þeirra hópa sem nauðsynlegt er að ná til að 

fullkomna niðurstöðuna og tryggja áreiðanleika könnunarinnar. 

 Eins og gagnrýnin hér að ofan ber með sér er Gallupkönnunin langt frá því að vera 

fullkomin. Hún ber það með sér að vera hluti af stærri skoðanakönnun um önnur málefni sem 

lögð er fyrir viðshorfshóp Gallups reglulega. Spurningarnar tvær eru vissulega ágætar en á 

meðan við vitum ekki hverjir svara eða hvort viðhorfshópurinn endurspegli fjölbreytt íslenskt 

samfélag í dag er könnunin háð takmörkun. Það má sennilega fullyrða ávallt verði erfitt að mæla 

traust til lögreglu, í ljósi þeirra athugasemda sem raktar hafa verið hér að ofan. Traust til 

lögreglu mælist best í raunheimi þar sem lögreglan er að störfum úti á meðal þegnanna. Með 

faglegum og vandvirkum vinnubrögðum tryggir lögreglan sér það traust sem nauðsynlegt er til 

að hún geti sinnt hlutverki sínu. Með því eykur lögreglan tiltrú samfélagsins á stofnuninni og 

lögreglunni í heild sinni og þannig geta borgararnir treyst því að lifa í öruggu samfélagi þar sem 

lögum og reglum er fylgt. Við þannig aðstæður skapast gangkvæmt traust á milli lögreglu og 

samfélagsins og þannig rætast orð Sir Peel „Lögreglan er almenningur og almenningur er 

lögreglan“ 
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