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Ágrip 

Rannsókn þessi var gerð með það að markmiði að greina upplifun lögreglumanna á 

starfsanda innan lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. 

Notuð var blönduð rannsóknaraðferð bæði megindleg og eigindleg þar sem fyrst var 

lögð spurningakönnun fyrir alla almenna lögreglumenn og rannsóknarlögreglumenn á 

höfuðborgarsvæðinu og svo tekin djúpviðtöl við tíu lögreglumenn. Rannsóknirnar voru 

framkvæmdar á bilinu 25. janúar til 7. apríl 2017. 

Stofnun embættis lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu er skoðuð og starfsstig 

lögreglumannanna sem rannsóknin nær til er kynnt en auk þess er farið yfir 

grundvallarskilgreiningu löggæslu, hver gildi lögreglu eru og hvaða stjórnunaraðferðir 

eru notaðar hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Hugtakið starfsandi er ítarlega 

skilgreint en einnig vinnustaðarmenning, starfsánægja og upplýsingamiðlun og hvernig 

þau tengjast innbyrðis. 

Vinnustaðarmenning lögreglunnar er greind, starfsandi skilgreindur sem annaðhvort 

heilbrigður eða óheilbrigður, tengsl við starfsánægju skoðuð og hvaða áhrif upplýsinga-

miðlun hefur hjá lögreglunni. Einnig eru birtingarmyndir þjónandi forystu og straumlínu-

stjórnunar skoðaðar en lögreglan á höfuðborgarsvæðinu vinnur eftir þeim. 

Meginniðurstöður eru þær að lögreglumenn upplifa að starfsandi sé óheilbrigður 

innan lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Starfsandinn hefur áhrif á starfsánægju 

lögreglumanna en starfsandinn fer batnandi með þjónandi forystu. Vinnustaðar-

menningin er að breytast, upplýsingmiðlun er ábótavant og innleiðing straumlínu-

stjórnunar gangi brösuglega að mati lögreglumannanna.  



 

Abstract 

The purpose of this thesis was to analyze the police experience of the spirituality within 

the workplace in the Metropolitan Area.  

A mixed research method was used involving both a quantitative and a qualitative 

method. A questionnaire was put before all General Police Officers as well as 

Investigation Police Officers in the Metropolitan Area followed by in-depth interviews 

with ten Police Officers. The research took place from the 25th of January to the 7th of 

April 2017.  

The Establishment of the Police force in the Metropolitan Area is taken into 

observation and the rank of the Police Officers who participated is revealed. 

Furthermore, the basic definition of law enforcement is introduced as well as the police 

moral values and what kind of management practices are used by the police force in 

this area.   

The concept spirituality in the workplace is thoroughly defined as well as corporate 

culture, job satisfaction along with communication and how these concepts are 

interrelated. 

The corporate culture of the Police is analyzed, the spirituality of the workplace is 

defined as either healthy or unhealthy, connection with job satisfaction is looked at as 

well as which effect communication has in the force. The embodiment of servant 

leadership and Lean management is looked at, as the Metropolitan Police works 

according to those methods.  

The main conclusion is, that Police Officers in the Metropolitan Area experience the 

spirituality in the workplace as unhealthy. The spirituality of the workplace has an effect 

on the job satisfaction, but with better servant leadership the spirituality will become 

healthier. The corporate culture is changing, communication is lacking and Lean 

management is practiced with difficulty according to the police officers. 
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1 Inngangur 

Vellíðan á vinnustaðnum hefur verið rannsóknarefni margra fræðimanna. Líkamleg 

vellíðan og öryggi á vinnustaðnum hefur verið fjallað mikið um en undanfarna áratugi 

hefur einnig verið byrjað að skoða andlega vellíðan. Markmið þessarar meistararitgerðar 

er að kanna upplifun lögreglumanna á starfsanda innan lögreglunnar á höfuðborgar-

svæðinu. Miðað við tímann sem við verjum á vinnustaðnum er mikilvægt að við 

upplifum ánægju í starfi.  

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur verið mikið í umræðunni undanfarin ár. 

Samskiptavandi innan yfirstjórnar hefur verið fyrirferðamikill í fjölmiðlum svo og 

ásakanir lögreglumanna um einelti af hálfu lögreglustjóra. Gengið hefur verið hart að 

lögreglumönnum vegna atvika í starfi og hafa nokkrir dómar fallið. Löke málið sem kennt 

er við upplýsingakerfi lögreglunnar hefur einnig verið mikið til umfjöllunar. 

Miklar breytingar hafa verið hjá lögreglunni. Árið 2007 var embætti lögreglunnar á 

höfuðborgarsvæðinu stofnað við sameiningu lögreglunnar í Reykjavík, sýslumannsins í 

Kópavogi og sýslumannsins í Hafnarfiði. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sér því um 

löggæslu í Reykjavík, Kópavogi, Hafnarfirði, Garðabæ, Mosfellsbæ, Seltjarnarnesi og 

Kjósarhreppi. Vaktakerfinu svokallaða var skipt út fyrir valfrjálst vaktakerfi þar sem 

almennir lögreglumenn geta ráðir vinnutíma sínum sjálfir og nýr lögreglustjóri kom til 

starfa árið 2014 með nýja sýn, nýtt skipurit og nýjar starfsaðferðir.  

Lögreglumenn eru uppistaðan í starfsemi lögreglunnar og er því brýn nauðsyn að 

hlúa vel að þeim auði sem í þeim er fólginn. Samskipti og ímynd lögreglunnar hefur áhrif 

á traust og skilning almennings á störfum hennar. Rannsókn sem þessi skapar þekkingu 

á því hvernig lögreglumenn upplifa starfsanda innan lögreglunnar. Lögreglan þjónar 

almenningi og er því mikilvægt að starfsandinn sé heilbrigður en hann endurspeglast í 

góðri þjónustu. Gagnsemi rannsóknarinnar gæti falist í því að bæta starfsumhverfi 

lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.  

Í upphafi ritgerðarinnar verður fjallað um embætti lögreglunnar á höfuðborgar-

svæðinu með því að skoða grundvallarskilgreiningu á löggæslu, stofnun embættisins 

gerð skil og starfsstig lögreglu og gildi hennar skoðuð. Einnig er þjónandi forysta og 
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straumlínustjórnun skilgreind en þessar aðferðir eru hluti af stjórnunaraðferðum sem 

lögreglustjóri hefur innleitt. Í rannsóknni er lýst fræðilegum bakgrunni starfsanda, 

starfsánægju, vinnustaðarmenningar og upplýsingamiðlunar.  

Notuð var blönduð rannsóknaraðferð þar sem bæði megindleg og eigindleg rannsókn 

var gerð. Þátttakendur megindlegu rannsóknarinnar voru allir almennir lögreglumenn og 

rannsóknarlögreglumenn á höfuðborgarsvæðinu. Spurningakönnun var lögð fyrir 237 

lögreglumenn og var svarhlutfallið 37%. Einnig voru tekin viðtöl við tíu lögreglumenn til 

að fá dýpri skilning á upplifun þeirra.  

Niðurstöðum beggja aðferða er lýst og gerð grein fyrir upplifun lögreglumanna á 

starfsanda innan lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Að lokum eru niðurstöður 

rannsóknarinnar mátaðar við fræðin um starfsanda, starfsánægju, vinnustaðar-

menningar, upplýsingamiðlun, þjónandi forystu og straumlínustjórnun til að öðlast dýpri 

skilning á starfsanda lögreglunnar.  

Grundvöllur þessarar rannsóknar er rannsóknarspurningin: Hvernig upplifa lögreglu-

menn starfsanda í lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu?   

1.1 Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu er eitt af níu embættum lögreglu á Íslandi og það 

stærsta (Ríkislögreglustjóri, 2014). Í eftirfarandi kafla verður farið yfir grundvallar-

skilgreiningu á löggæslu, stofnun embættisins, gerð verður grein fyrir starfsstigum innan 

lögreglu, hver gildi lögreglu eru og að lokum verður þjónandi forysta og straumlínu-

stjórnun skoðuð en það eru þær stjórnunaraðferðir sem lögreglan á höfuðborgar-

svæðinu vinnur eftir. Fyrst verður skoðað hver grundvallarskilgreining er á löggæslu. 

1.1.1 Grundvallarskilgreining á löggæslu 

Nefnd skipuð fulltrúum allra þingflokka á Alþingi tók til starfa í nóvember 2012 til að 

gera löggæsluáætlun fyrir Ísland og koma með grundvallarskilgreiningu á löggæslu. 

Nefndinni var ætlað það hlutverk að skilgreina öryggisstig á Íslandi, þjónustustig 

lögreglu, mannaflaþörf lögreglu og þörf lögreglunnar fyrir fjármagn. Skýrsla innanríkis-

ráðherra um störf nefndar um grundvallarskilgreiningar löggæslu á Íslandi og gerð 

löggæsluáætlunar fyrir Ísland (Innanríkisráðuneytið, 2013) var lögð fyrir Alþingi á 141. 

löggjafarþingi. Samkvæmt skýrslunni komst nefndin að þeirri niðurstöðu að ekki væri 
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hægt að ljúka gerð löggæsluáætlunar á settum tíma þar sem verkefnið væri krefjandi og 

taldi hún að brýnt væri að gera Alþingi grein fyrir grafalvarlegri stöðu löggæslu í landinu. 

Nefndin skilaði innanríkisráðherra skýrslu um eflingu lögreglunnar sem átti að vera 

leiðarljós og stefnumarkandi um grundvallarskilgreiningu á löggæslu á Íslandi og við 

gerð löggæsluáætlunar fyrir Ísland. Þeirri vinnu átti að halda áfram á grundvelli 

skýrslunnar. Helstu niðurstöður nefndarinnar voru þær að efla þyrfti lögregluna til 

muna, hækka þyrfti verulega fjárframlög til lögreglunnar, fjölga þyrfti lögreglumönnum 

um allt að 236 lögreglumenn frá því sem þá var, bæta þyrfti menntun og þjálfun 

lögreglumanna og efla búnað lögreglunnar (Innanríkisráðuneytið, 2013). Vorið 2017 er 

enn ekki komin ný löggæsluáætlun.  

Samkvæmt lögreglulögum nr. 90/1996 er hlutverk lögreglu að halda uppi lögum og 

reglum og gæta almannaöryggis, tryggja réttaröryggi borgaranna, vernda eignarétt, 

opinbera hagsmuni og lögmæta starfsemi. Lögreglan á að koma í veg fyrir athafnir sem 

geta sett öryggi borgaranna í hættu, stemma stigu við afbrotum, ljóstra upp brotum, 

stöðva ólöglega háttsemi og fylgja málum eftir (lögreglulög nr. 90/1996). Eftir því sem 

við á á lögreglan að greiða götu borgaranna og hjálpa þegar hætta steðjar að. Nánari 

grein verður gerð fyrir hlutverki einstaka lögreglumanna eftir starfsstigum hér á eftir. En 

fyrst verður stofnun embættis lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu gerð skil. 

1.1.2 Stofnun embættis lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu 

Embætti lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu var stofnað árið 2007 þegar lögreglu-

umdæmum í landinu var fækkað úr 26 í 15 (Innanríkisráðuneytið, 2006). Árið 2015 

fækkaði aftur umdæmum úr 15 í níu (Innanríkisráðuneytið, 2014). Lögreglustjórn 

lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu var áður undir stjórn lögreglustjórans í Reykjavík, 

sýslumannsins í Kópavogi og sýslumannsins í Hafnarfirði. Markmiðið með sameiningunni 

var að efla og auka þjónustu við almenning, styrkja lögreglu bæði í almennri löggæslu og 

rannsóknum sakamála. Tryggja átti að löggæslan væri meiri og sýnilegri en áður 

(Innanríkisráðuneytið, 2006). Sigríður Björk Guðjónsdóttir var skipuð í embætti 

lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu 2014 en hún er fyrst kvenna til að gegna starfi 

lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu (Lögreglan, 2014). Sigríður Björk Guðjónsdóttir 

vinnur eftir aðferðafræði þjónandi forystu (e. servant leadership) og straumlínu-

stjórnunar (e. Lean management) (Sigríður Björk Guðjónsdóttir, 2017) en það verður 
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farið nánar í þessar aðferðir í kaflanum um stjórnunaraðferðir lögreglunnar á 

höfuðborgarsvæðinu.  

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu starfrækir fjórar lögreglustöðvar, lögreglustöð 1 er 

á Hverfisgötu í Reykjavík, lögreglustöð 2 er í Flatahrauni í Hafnarfirði, lögreglustöð 3 er á 

Dalvegi í Kópavogi og lögreglustöð 4 er á Vínlandsleið í Reykjavík. Þessar stöðvar sjá um 

löggæslu í Reykjavík, Kópavogi, Hafnarfirði, Garðabæ, Mosfellsbæ, Seltjarnarnesi og 

Kjósarhreppi. Stöðvarnar eru með sitt vaktsvæði og er lögregla því nálægt sínu 

nærumhverfi sem skapar góða þekkingu á umhverfi og aðstæðum. Lögreglustöðvarnar 

vinna náið saman en einnig er náið samstarf við aðra opinbera aðila á hverju svæði eins 

og félagsþjónustu og barnavernd. Hver stöð er með útkallsvakt og rannsóknardeild. Á 

útkallsvakt sem er einnig kölluð almennt svið er unnið á sólarhringsvöktum allt árið 

(Lögreglan, e.d.-a). Starfsstig lögreglunnar eru níu en nánari grein verður gerð fyrir þeim 

starfsstigum sem rannsóknin nær til næst.   

1.1.3 Starfsstig lögreglu 

Samkvæmt reglugerð um starfsstig innan lögreglunnar nr. 1051/2006 eru starfsstigin 

eftirfarandi: 

1. Ríkislögreglustjóri 

2. Lögreglustjóri 

3. Aðstoðarlögreglustjórar 

4. Yfirlögregluþjónar 

5. Aðstoðaryfirlögregluþjónar 

6. Aðalvarðstjórar og lögreglufulltrúar 

7. Varðstjórar og rannsóknarlögreglumenn 

8. Lögreglumenn 

9. Lögreglunemar, afleysingamenn í lögreglu og héraðslögreglumenn 

Í þessari rannsókn verður gerð grein fyrir ábyrgð og verksviði almennra lögreglumanna, 

varðstjóra og rannsóknarlögreglumanna. Verksvið og ábyrgð starfsstiga innan 

lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu er í höndum lögreglustjóra samkvæmt 4. – 10. gr. 

reglugerðar um starfsstig innan lögreglunnar (nr. 1051/2006). Lögreglumenn sem eru 

með próf frá Lögregluskóla ríkisins bera fjögurra stafa lögreglunúmer. Á vettvangi fer sá 

lögreglumaður fyrir öðrum sem er með lægsta númerið ef fleiri en einn lögreglumaður 
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er með sama starfsstigið nema lögreglustjóri ákveði annað (Reglugerð um starfsstig 

innan lögreglunnar nr. 1051/2006).  

Þann 1. febrúar 2016 voru 46 varðstjórar starfandi á höfuðborgarsvæðinu, 84 

rannsóknarlögreglumenn og 114 lögreglumenn en enginn afleysingamaður eða 

héraðslögreglumaður. Hlutfall kvenna meðal starfandi lögreglumanna var 18% og karla 

82% (Ríkislögreglustjórinn, 2016).  

Samkvæmt reglugerð um starfsstig innan lögreglunnar falla lögreglumenn og varð-

stjórar á starfsstöðvunum fjórum undir almennt svið. Verksvið og ábyrgð varðstjóra er 

til dæmis löggæslustörf og rannsóknir mála. Þeir stjórna vaktinni samkvæmt varðskrá og 

einstaka verkefnum eða hópi almennra lögreglumanna. Þeir hafa eftirlit með því að 

fyrirmælum og reglum sé fylgt (Reglugerð um starfsstig innan lögreglunnar nr. 

1051/2006).  

Almennir lögreglumenn eru á merktum lögreglubílum og í einkennisbúning. Þeir eru 

fyrstir í öll útköll og sinna eftirliti í sínu hverfi. (Lögreglan, e.d.-a). Verksvið þeirra og 

ábyrgð er að sinna löggæslustörfum, forvarnarstörfum og rannsóknum mála. Í samræmi 

við lög, reglur og fyrirmæli sem þeim eru gefin eiga þeir að halda uppi lögum og reglu. 

Þeir eiga að tryggja réttaröryggi almennings með störfum sínum og hegðun, greiða götu 

þeirra eftir því sem við á og aðstoða þegar slys gerast eða hætta steðjar að (Reglugerð 

um starfsstig innan lögreglunnar nr. 1051/2006). 

Á hverri stöð er einnig rannsóknarsvið. Rannsóknarlögreglumennirnir sem þar starfa 

rannsaka brot á sínu svæði og klára þeir flest mál eins og búðarþjófnaði, líkamsárásir, 

heimilisofbeldi og innbrot (Lögreglan, e.d.-a). Verksvið þeirra og ábyrgð er rannsóknir í 

umfangsmeiri og flóknari málum. Eftir því sem við á hafa rannóknarlögreglumenn 

verkstjórn á hópi lögreglu-manna við rannsókn mála og eiga þeir í nánu sambandi við 

ákærendur og eftir kringumstæðum aðstoða þeir við undirbúning saksóknar (Reglugerð 

um starfsstig innan lögreglunnar nr. 1051/2006). 

Miðlæg rannsóknardeild embættisins er á Hverfisgötu. Rannsóknarlögreglumenn sem 

þar starfa rannsaka stærri brot meðal annars kynferðisbrot, alvarleg ofbeldisbrot, 

meiriháttar fjármunabrot og skipulagða brotastarfsemi eins og fíkniefnabrot, mansal og 

vændi (Lögreglan, e.d.-b). 
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Sérstök umferðardeild er innan lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og er hún einnig 

staðsett á Hverfisgötunni. Aðalhlutverk umferðardeildar er að fylgjast með umferð á 

höfuðborgarsvæðinu. Verkefni hennar eru til dæmis að stýra umferð og lokunum í 

tengslum um við hina ýmsu viðburði, fylgd með risaförmum og opinberum 

heimsóknum. Lögreglumenn í umferðardeild koma að vettvangi umferðarslysa 

(Lögreglan, e.d.-c). Næst verður skoðað hvaða gildi lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 

hefur og hvaða stefnur og reglur gilda þar að lútandi. 

1.1.4 Gildi lögreglu 

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu er með sýnileg gildi í löggæsluáætlun 2007 – 2011, 

mannauðsstefnu, siðareglum lögreglu og verklagsreglum um fagráð lögreglunnar. 

Löggæsluáætlun 2007 – 2011 (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2007) hefur verið 

leiðbeinandi fyrir embættið. Starfsmannareglurnar í löggæsluáætluninni hafa verið 

settar í hnitmiðaða mannauðsstefnu þar sem lögð er áhersla á gidin samheldni, traust 

og góðan starfsanda en einnig er lögð jöfn áhersla á andlega, líkamlega og félagslega 

þætti heilsunnar (Ríkislögreglustjórinn, 2014b). Ríkislögreglustjórinn (2014a) hefur sett 

verklagsreglur um fagráð lögreglunnar, þar sem lögð er áhersla á góðan starfsanda en 

markmið ráðsins er að starfsmenn hafi aðgang að aðilum sem eru óháðir lögreglunni ef 

þeir verða fyrir beinni eða óbeinni mismunun, kynbundinni áreitni, kynferðislegri áreitni, 

kynbundnu ofbeldi eða einelti (Ríkislögreglustjórinn, 2014a).  

Í siðareglum lögreglu með tilvísun nr. 2015010039 sem tóku gildi 1. febrúar 2016 

kemur fram að gildi lögreglumanna eigi að vera áreiðanleiki og iðjusemi, þeir eiga að 

þjóna samfélaginu af heiðarleika, hlutlægni, réttsýni, nærgætni, þagmælsku og 

þekkingu. Lögreglumenn eiga að sýna árvekni í starfi, kunna skil á skyldum sínum og 

ábyrgðinni sem fylgir starfinu. Þeim ber þagnarskylda um það sem þeir upplifa í starfi 

eða vegna starfsins. Þagnarskyldan tekur til persónuupplýsinga manna, upplýsinga um 

starfshætti lögreglu, fyrirhugaðar aðgerðir lögreglu og annarra upplýsinga sem eiga 

samkvæmt lögum, starfsreglum lögreglu eða eðli máls að fara leynt (Siðareglur lögreglu 

nr. 2015010039/2016). Lögreglumönnum er óheimilt að láta óviðkomandi aðila fá gögn 

lögreglu og skulu þeir ekki tjá sig við fjölmiðla nema eins og greint er frá í leiðbeiningum 

ríkislögreglustjóra um samskipti lögreglu og fjölmiðla frá 2002. Í leiðbeiningunum er til 
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dæmis verklag um það hvenær og hvaða upplýsingar eigi að veita skilgreint 

(Blaðamannafélag Íslands, 2015).  

Samkvæmt siðareglum lögreglu eiga lögreglumenn einnig að passa að menn verði 

ekki fyrir tjóni, óhagræði eða miska framar en óhjákvæmilegt er. Þeir eiga að geta fært 

gild rök fyrir lögmæti aðgerða sem eru óhjákvæmilegar sem felast í þvingunar-

ráðstöfunum eða valdbeitingu sem verða að byggjast á nauðsyn þess að ná lögmætu 

markmiði. Lögreglumenn eiga að hlýða löglegum fyrirskipunum yfirmanna svo lengi sem 

þau brjóta ekki alvarlega gegn siðferðiskennd þeirra. Störf lögreglumanna og fyrirmæli 

sem þeir gefa undirmönnum eru á þeirra ábyrgð en yfirmenn eiga að skapa undir-

mönnum sínum boðlega aðstöðu svo þeir geti unnið starf sitt. Lögreglumenn eiga að 

beita sér gegn spillingu innan lögreglunnar og tilkynna lögreglustjóra ef þeir verða 

hennar varir. Þeir eiga að gæta hófs og sanngirni þegar þeir tala um samstarfsmenn sína 

og ekki dreifa sögusögnum um þá eða taka þátt í slúðri og kappkosta þannig að skapa 

jákvætt andrúmsloft á vinnustaðnum. Lögreglumönnum ber að gæta orða sinna í 

skoðanaskiptum með opinberum hætti svo sem á veraldarvefnum og á samfélags-

miðlum (Siðareglur lögreglu nr. 2015010039/2016).  

Árið 2008 lauk lögreglan á höfuðborgarsvæðinu við innleiðingu á félagastuðningi. 

Skrifað var undir samning við sálfræðiþjónustu þess efnis að lögreglumenn gætu fengið 

sálfræðiþjónustu vegna áfalla og álags í starfi. Félagastuðningskerfi lögreglunnar á að 

tryggja bakland fyrir lögreglumenn þegar þeir verða fyrir áfalli eða þegar aðstæður eru 

orðnar of krefjandi vegna álags (Ríkislögreglustjórinn, 2009). Verklag félagastuðnings á 

að tryggja að gætt sé að starfsmönnum með viðrunarfundum í kjölfar verkefna sem geta 

vakið streitu. Árið 2015 fékk 91 starfsmaður greidda sálfræðiþjónustu í gegnum félaga-

stuðningskerfið. Sálfræðiþjónustan sem gerður var samningur við árið 2008 sinnti 

flestum starfsmönnum en lögreglumenn geta líka valið sér handleiðanda sem hefur 

starfsleyfi frá Landlæknisembættinu. Geðlæknar, fjölskylduráðgjafar og prestar hafa auk 

sálfræðinga veitt handleiðslu í gegnum tilvísanakerfi félagastuðningsins. Aðsókn hefur 

aukist í félagastuðning (Ríkislögreglustjórinn, 2016).  

Þann 15. mars 2017 var haldin ráðstefna um álag og fjölgun slysa hjá lögreglunni á 

Grand hótel. Meðal þess sem kom fram er að vinnuslys hjá lögreglumönnum eru tíðari 

en hjá öðrum hópum. Ríkislögreglustjóri gerði nýlega rannsókn á starfsumhverfi 
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lögreglumanna og kom í ljós að lögreglumenn eru óánægðastir með þætti sem snúa að 

þjálfun, búnaði og upplýsingaflæði. Starfsánægja hefur minnkað milli ára og þegar 

fjarvistir eru skoðaðar kemur í ljós að veikindafjarvistir lögreglunnar á höfuðborgar-

svæðinu eru 10% en tvö af hverjum þremur málum sem ratar til trúnaðarlæknis má 

rekja til fjarvista vegna álags og meiðsla (Lögreglan, 2017). Sigríður Björk Guðjónsdóttir 

lögreglustjóri segir að álagið aukist á þá sem fyrir eru þegar fjarvistir eru svona miklar 

(Jón Hákon Halldórsson, 2017). 

Haraldur Johannessen, ríkislögreglustjóri leggur áherslu á góðan starfsanda í eftir-

farandi texta í ársskýrslu ríkislögreglustjóra 2015 (Ríkislögreglustjórinn, 2016) sem er 

titlaður frá ríkislögreglustjóra: 

Lögreglumenn og stjórnendur og ekki hvað síst stéttarfélag lögreglumanna 
eiga að setja fram áætlun um hvernig hinu neikvæða viðhorfi verður breytt í 
hið jákvæða. Að gagnrýna er góðra gjalda vert en ef gagnrýni er neikvæð og 
stöðug jafnvel áratugum saman verður lögreglan að staldra við og velta því 
fyrir sér hvort hún sé á réttri leið. Hugum að því sem er jákvætt í starfinu og 
göngum jákvæð og þakklát til verka á degi hverjum og látum hið neikvæða 
ekki yfirgnæfa það sem er jákvætt og gefandi við starfið. Öll viljum við láta 
gott af okkur leiða og höfum valið þennan starfsvettvang þess vegna og til að 
vinna með fólki og hjálpa því oft á erfiðustu stundum í lífi þess. Starfið getur 
gefið okkur það sem við leituðum eftir og í stað þess að einblína á hið 
neikvæða og leyfa neikvæðninni að ráða för þá skulum við leggja áherslu á 
faglega umræðu og jákvæða sýn á starfið. Stöðug neikvæð umræða frá 
lögreglunni er hennar helsti óvinur (Ríkislögreglustjórinn 2016). 

Í þessum kafla hefur lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu verið gerð skil, löggæsla 

hefur verið skilgreind, fjallað um stofnun embættisins, starfsstig lögreglu útskýrð og gildi 

lögreglu skoðuð en hvernig er þá stjórnun háttað í lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu? 

Það verður skoðað í næst. 

1.2 Stjórnunarhættir lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu 

Samkvæmt Sigríði Björk Guðjónsdóttur, lögreglustjóra höfuðborgarsvæðisins er farið 

eftir hugmyndafræði þjónandi forystu (e. servant leadership) og straumlínustjórnun (e. 

Lean management). Byrjað verður að skoða þjónandi forystu. 

1.2.1 Þjónandi forysta 

Þjónandi forystu (e. servant leadership) er hægt að sjá víða þegar litið er til sögunnar, 

mikilmenni eins og Gandhi, Nelson Mandela og Móðir Theresa eru dæmi um leiðtoga 
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sem skilgreiningar þjónandi forystu ná yfir (Keith, 2012). Robert K. Greenleaf (1904 – 

1990) er talinn upphafsmaður þjónandi forystu eins og hún er skilgreind í dag. Hann gaf 

út ritið Servant as Leader árið 1970 sem talið er grundvallarrit í lýsingu á þjónandi 

foyrstu og gaf út fjölda rita í kjölfarið um efnið. Hugmyndir hans um þjónandi forystu 

spruttu upp þegar leiðtogakreppa var í Bandaríkjunum. Hann taldi að leiðtogar væru 

ekki að nýta þau tækifæri sem þeir hefðu til að mæta þörfum einstaklinganna og þar af 

leiðandi til að bæta samfélagið. Að hans mati fólst lausnin í því að fleiri tækju að sér 

hlutverk þjónsins (Sigrún Gunnarsdóttir, 2011). Þjónandi leiðtogi er einfaldlega leiðtogi 

sem einbeitir sér að því að þjóna öðrum (Keith, 2012). Dr. Kent M. Keith (2012), 

framkvæmdastjóri the Greenleaf Center for Servant Leadership í Indiana telur sjö 

lykilþætti hafa áhrif á skilvirkni þjónandi forystu. Þessir þættir eru: sjálfsvitund (e. self-

awareness), hlustun (e. listening), skipuritsbreyting (e. changing the pyramid), hlúa að 

samstarfsmönnum (e. developing colleagues), þjálfun í staðinn fyrir stjórnun (e. 

coaching instead of controlling), leysa úr læðingi orku og greind annarra (e. unleashing 

the energy and intelligence of others) og framsýni (e. foresight) (Keith, 2012). Hér á eftir 

verður hver þessara þátta skoðaður frekar. 

1. Sjálfsvitund 

Þjónandi leiðtogi er meðvitaður um styrkleika sína og veikleika. Hann veit að hann er 

ekki fullkominn, hann veit af eigin tilfinningum og fordómum en getur samt tekið vitrar 

og sanngjarnar ákvarðanir. Með því að byggja á eigin styrkleikum getur þjónandi leiðtogi 

byggt upp styrkleika annarra og hefur skilning á veikleikum þeirra. Hann er ólíklegri til að 

dæma og líklegri til að hvetja. Hann skilur mikilvægi teymis þar sem hver einstaklingur er 

hvattur til að leggja til styrkleika sína í verkefnið sem unnið er að. Hann skilur að allir 

einstaklingar og öll störf skipta máli og hann kemur fram við starfsmenn eins og félaga 

eða samstarfsmenn (Keith, 2012). 

Sjálfsvitund felst líka í því að þjónandi leiðtogi veit hvaða áhrif orð hans og athafnir 

hafa. Þjónandi leiðtogi veit að þversögn í orðum og hegðun getur eyðilagt traust. Á móti 

kemur að það byggir upp traust að vera samkvæmur sjálfum sér þó að það sé 

vandræðalegt eða erfitt. Óviðeigandi athugasemdir eða grín getur haft varanleg, 

neikvæð áhrif á aðra á meðan bros, einlæg athugasemd eða hvatningarorð geta haft 

varanleg, jákvæð áhrif. Þjónandi leiðtogi veit að skapferli hans er smitandi. Jákvæður 



20 

þjónandi leiðtogi eykur áhuga og samstarf starfsmanna sem hefur áhrif á heildarárangur 

skipulagsheildarinnar (Keith, 2012). 

2. Hlustun  

Þjónandi leiðtogi ber kennsl á og mætir þörfum annarra. Fyrsta skrefið til að mæta 

þörfum annarra er að hlusta. Raunverulegur þjónandi leiðtogi bregst við hverju 

vandamáli með því að hlusta. Hann tekur saman endurgjöf frá samstarfsmönnum sínum 

og þeim sem hann þjónar á sem fjölbreyttastan hátt. Hann hlustar á einstaklingana, 

fylgist með því sem þeir gera og spyr spurninga. Hann tekur óformleg viðtöl, formleg 

viðtöl, kannanir, býr til umræðuhópa og rýnihópa. Hann notar kassa fyrir uppástungur, 

gerir markaðsrannsóknir og þarfagreiningar. Hann er alltaf að spyrja, hlusta, fylgjast 

með og hugsa um það sem hann hefur lært. Þetta er grunnurinn að mikilvægi hans og 

skilvirkni. Aðalatriðið er að þjónandi leiðtogi byrjar ekki á svarinu, verkefninu, vörunni, 

verklagsreglunum eða útbúnaðinum. Hann byrjar ekki á sinni eigin sérþekkingu. Hann 

byrjar með því að spyrja spurninga til að bera kennsl á þarfir annarra áður en hann 

kemur til móts við þær. Ef þjónandi leiðtogi kemur til móts við þarfir annarra verður 

hann skilvirkari. Þjónandi leiðtogi veit að hann þarf að halda áfram að hlusta þar sem 

aðstæður breytast. Vandinn sem steðjar að mörgum fyrirtækjum eða stofnunum er sá 

að þeim er stýrt af fólki sem telur sig vita allt og þar sem það veit allt er engin þörf á að 

læra meira en ef það lærir ekki meira þá veit það ekki nóg (Keith, 2012). 

3. Skipuritsbreyting 

Hefðbundið skipurit skipulagsheilda er stigveldi, pýramídi. Nokkrir einstaklingar eru á 

toppnum, fólkið sem hefur völdin. Fleiri eru í miðjunni, oft kallaðir millistjórnendur en 

flestir eru á botninum á pýramídanum. Þeir sem eru á botninum búa til og afhenda 

vöruna eða veita þjónustuna (Keith, 2012). Samkvæmt Greenleaf er ein leiðin til að 

breyta skipuritinu að aðalleiðtoginn sé primus inter pares (e. first among equals) eða 

fremstur meðal jafningja. Með þessari leið er ennþá einhver einn fremstur en hann er 

ekki yfirmaður (Greenleaf, 2002). Helsta vandamál hefðbundins skipurits er að 

starfsmenn einblína á að þóknast yfirmanninum. Ef skipuritinu er breytt færist áherslan 

á að þóknast viðskiptavininum, skjólstæðingnum eða þeim sem skipulagsheildin á að 

þjóna (Keith, 2012). James Autry (2004) höfundur bókarinnar The Servant Leader telur 
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að eitt af aðalhlutverkum leiðtogans sé að tryggja að starfsmennirnir fái þær auðlindir 

sem þeir þurfa til að sinna starfinu og til að vera þjónandi leiðtogi þarf stjórnandinn að 

hugsa um sjálfan sig og vera aðalauðlindin (Autry, 2004). 

4. Hlúa að starfsmönnum 

Helsta prófraun þjónandi leiðtoga að mati Greenleaf er sú hvort þeir sem hann er að 

þjóna vaxi sem einstaklingar, verða þeir vitrari, frjálsari, sjálfstæðari og líklegri til að 

verða þjónar sjálfir. Samstarfsmenn eru þeir sem þjónandi leiðtogi þjónar og með því að 

hlúa að þeim til þeir vaxi, vex hæfni skipulagsheildarinnar til að þjóna öðrum (Keith, 

2012). Í riti sínu Servant Leadership in Business lagði Greenleaf til nýtt viðskiptasiðferði 

þar sem vinnan er til fyrir einstaklinginn eins mikið og einstaklingurinn er til fyrir 

vinnuna, það er að vinnan á að veita einstaklingnum merkingu en einnig á 

einstaklingurinn að leggja sitt af mörkum til að framleiða vöru eða veita þjónustu til 

viðskipavina. Skipulagsheildin verður því bæði þjónandi fyrir starfsmanninn og 

viðskiptavininn eða skjólstæðinginn (Greenleaf, 2002).  

Fullorðnir einstaklingar verja mestum vökutíma sínum í vinnunni, vinnustaðurinn 

hefur þar af leiðandi mikil áhrif á persónulegan vöxt einstaklinga og tilgangsins sem þeir 

upplifa. Skipulagsheildir hafa siðferðilega skyldu til að veita starfsmönnum sínum rými til 

að vaxa og finna tilgang. Þjónandi leiðtogi veitir þar af leiðandi lærdómsríka reynslu með 

leiðsögn, þjálfun, nýjum verkefnum, vel tímasettum stöðuhækkunum og margvíslegri 

reynslu innan skipulagsheildarinnar. Það veitir þjónandi leiðtoga mikla ánægju að hjálpa 

öðrum að vaxa, að verða allt sem þeir geta orðið. Hann veit að markmið 

skipulagsheildarinnar er stærra en einhver einn einstaklingur. Með því að hlúa að 

samstarfsmönnum eykur þjónandi leiðtogi ekki bara hæfni skipulagsheildarinnar í dag 

heldur til framtíðar. Arfleifð þjónandi leiðtoga er sterkt, lifandi lið sem er þjálfað og 

tilbúið að taka á móti öllum áskorunum (Keith, 2012). 

5. Þjálfun í staðinn fyrir stjórnun 

Í mörgum valdalíkönum innan stjórnunarfræða er sú ályktun dregin að stjórnandinn 

notar valdið til að stjórna undirmönnum sínum eða skipulagsheildinni. Starf 

stjórnandans er að hafa hemil á hlutunum. Hefðbundna skoðunin er sú að til að 

skipulagsheildin nái árangri ætti bara að treysta fáum á toppnum fyrir valdinu. Þjónandi 
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leiðtogi einblínir ekki á að stjórna undirmönnum sínum. Hann mælir ekki stöðu sína eftir 

því hversu mikið vald hann hefur. Hann einblínir ekki á hlýðni heldur á þjálfun og 

leiðsögn. Þjónandi leiðtogi veit að því meira sem hann reynir að stjórna öðrum því meiri 

líkur eru á að þeir geri uppreisn. Afburða leiðtogar segja að þeir fái mestu 

skuldbindinguna þegar þeir sleppa takinu. Fólk gerir sitt besta þegar því er kennt, 

leiðbeint eða þjálfað. Jákvæð og neikvæð endurgjöf gagnast þeim í daglegum verkefnum 

og ákvörðunum (Keith, 2012). James Autry (2004) telur upp sex atrið sem hann telur 

eiga við forystu: 

1. Forysta snýst ekki um að stjórna fólki heldur um að sýna umhyggju fyrir fólki og 

að vera nytsamleg auðlind fyrir fólkið.  

2. Forysta snýst ekki um að vera yfirmaðurinn heldur að vera til staðar fyrir fólk og 

byggja samfélag á vinnustaðnum. 

3. Forysta snýst ekki um að eigna sér yfirráðasvæði heldur að sleppa ego-inu og 

mæta með sjálfið til vinnu, að vera ósvikinn og besta útgáfan af sjálfum sér.  

4. Með forystu leitast leiðtoginn við að skapa stað þar sem fólk getur unnið gott 

starf, fundið tilgang í vinnunni og mætt með sjálfið til vinnu.  

5. Forysta eins og lífið snýst um að veita athygli.  

6. Forysta útheimtir ást (Autry, 2004). 

Ein af aðalástæðunum fyrir því að þjónandi leiðtogi reynir ekki að stjórna öðrum er sú að 

í raun hefur enginn stjórn á öðrum. Hvert og eitt okkar stjórnar eigin tíma og athygli en 

ekki annarra. Leiðtogar geta jú hótað, sannfært eða grátbeðið en þegar upp er staðið þá 

þurfa einstaklingarnir að ákveða sjálfir hvort þeir ætli að vera samstarfsfúsir og bregðast 

við leiðtoganum. Leiðtogar geta haft vald en þeir sem fylgja verða að samþykkja og 

bregðast við þessu valdi eða ekkert gerist. Það er því ekki nóg fyrir leiðtogann að gefa 

skipanir. Fólk þarf að skilja, sjá tilganginn og vera viljugt og fært um að gera það sem 

beðið er um. Það er ekki hægt að láta fólk gera hlutina. Þjónandi leiðtogi veit að 

starfsmenn eru færir um að veita mótspyrnu gegn skipunum og að þeim er frjálst að 

yfirgefa skipulagsheildina og finna starf annars staðar. Við þurfum að hætta að líta á 

skipulagsheildir sem vél sem við getum stjórnað og horfa heldur á skipulagsheildina sem 

lifandi kerfi sem við getum tekið þátt í. Við getum leitt með því að hafa áhrif og bregðast 

við breytingunum í kringum okkur. Þjónandi leiðtogi þrífst þar sem stöðugt þarf að 

aðlaga sig nýjum aðstæðum vegna þess að hann er góður hlustandi og á auðvelt með að 
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sjá hvar breytinga er þörf. Áskorun þjónandi leiðtoga er því ekki hvernig hann á að 

stjórna öðrum heldur hvernig hann á að byggja sterk, jákvæð sambönd við aðra. 

Þjónandi leiðtogi tekur þátt, leiðbeinir, þjálfar og auðveldar hlutina. Hann leiðir með því 

að koma auga á nýjar leiðir til skipulagningar og býr til jákvæða orku í samskiptum 

(Keith, 2012). 

6. Leysa úr læðingi orku og þekkingu annarra 

Þegar þjónandi leiðtogi er búinn að hlúa að og þjálfa samstarfsmenn sína hvetur hann 

þá til að taka sínar eigin ákvarðanir. Þjónandi leiðtogi nærir og þjálfar samstarfsmann 

sína til að þeir geti notað orku sína og þekkingu viturlega fyrir hag skipulagsheildarinnar 

og þá sem hún þjónar. Þessa styrkleika nær þjónandi leiðtogi að virkja í vinnustaðar-

menningu þar sem ríkir traust og með því að þjóna. Þjónandi leiðtogi á auðvelt með að 

viðurkenna styrkleika þeirra sem hann þjónar. Hann þjónar með því að setja þarfir og 

áhuga annarra ofar sínum eigin og styrkir aukna þátttöku þeirra sem hann þjónar. Hann 

hefur áhrif á ákvarðanir þeirra sem hann þjónar og markmið þeirra innan skipulags-

heildarinnar. Þjónandi leiðtogi býr yfir eftirfarandi kostum: 

 Leiðtogi er fyrst þjónn þess sem hann leiðir. Hann er kennari, brunnur 
upplýsinga og þekkingar og setur viðmið. Gefur leiðbeiningar og er agaður.  

 Leiðtogi horfir á hluti með augum þeirra sem hann leiðir. Hann setur sig í spor 
þeirra og hjálpar þeim að láta drauma sína rætast.  

 Leiðtogi gerir ráð fyrir að þeir sem hann þjónar séu að vinna með honum. 
Hann álítur að aðrir séu samstarfsmenn hans og sér til þess að þeir njóti 
ávaxta erfiðisins saman. Hann vegsamar liðsandann.  

 Leiðtogi byggir upp fólk. Hann hjálpar þeim sem hann þjónar að vaxa vegna 
þess að hann veit að því sterkari sem einstaklingurinn er því sterkari verður 
skipulagsheildin.  

 Leiðtogi heldur þeim sem hann þjónar ekki niðri heldur lyftir þeim upp. Hann 
réttir þeim hjálparhönd til að ná hámarksárangri.  

 Leiðtogi hefur trú á fólki og upplifir að fólk stendur undir væntingum hans.  

 Leiðtoga er hægt að leiða. Hann hefur ekki áhuga á að hans leið verði endilega 
farin heldur besta leiðin. Hann hefur opinn huga (Keith, 2012). 

Þessir leiðtogakostir fela í sér að leysa úr læðingi orku og þekkingu allra í skipulags-

heildinni. Ef starfsmaður deilir ekki gildum og sýn skipulagsheildarinnar þarf stundum að 

láta hann fara. Leiðtogi þarf að taka margar erfiðar ákvarðanir, halda jafnvægi í að vera 
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sanngjarn gagnvart einstaklingnum og gagnvart skipulagsheildinni. Þetta kallar stundum 

á að það þarf að grisja burt þá einstaklinga sem mæta ekki þörfunum um áreiðanleika, 

framleiðni og öryggi. Það er ekki rökrétt að bara fáir, þeir sem eru á toppnum, noti sína 

þekkingu til fulls. Þeir sem eru á toppnum á pýramídanum geta ekki vitað allt og gert 

allt, þeir eru mannlegir og háðir takmörkunum. Án samvinnu og þátttöku annarra munu 

þeir gera mistök og tækifæri glatast (Keith, 2012).  

Í flestum skipulagsheildum í dag er fólkið mesti auðurinn. Skipulagsheildin borgar 

fyrir mannauðinn og því ekki að hvetja starfsmennina til þátttöku. Full þátttaka gerir 

skipulagsheildina samkeppnishæfari vegna þess að auðlindin er dreifðari. Skipulags-

heildin á auðveldara með að skilja og bregðast við þörfum samstarfsmanna og 

skjólstæðinga. Það er virðingarvert að hvetja til fullrar þátttöku allra einstaklinga innan 

skipulagsheildarinnar og sendir jákvæð, hvetjandi skilaboð til þeirra sem eiga í 

samskiptum við skjólstæðinga. Þjónandi leiðtogi sem leysir úr læðingi orku annarra og 

þekkingu gefur þeim val um það hvernig þeir sinna starfinu og hvetur þá áfram. Þeir 

einstaklingar sem eru hvattir áfram sýna meiri framleiðni, meiri skuldbindingu, meiri 

nýsköpun og eru ólíklegri til að brenna út í starfi (e. burnout) (Keith, 2012). 

7. Framsýni 

Greenleaf (2002) telur að þjónandi leiðtogi þurfi að búa yfir kostum sem ekki er hægt að 

kenna. Hann þarf að skynja það óþekkta og geta séð fyrir það ófyrirsjáanlega. Að vita 

eitthvað áður en það gerist eða framsýni eru kostir sem þjónandi leiðtogi hefur til að 

tengja fortíðina og nútíðina við framtíðina. Ef leiðtogi hefur ekki framsýni getur hann 

komið skipulagsheildinni í slæmar aðstæður sem hefði verið hægt að komast hjá 

(Greenleaf, 2002). Margir stjórnendur eru í starfinu í nokkur ár og finnst þeim þar af 

leiðandi freistandi að hugsa um skammtíma ágóða og hundsa langtíma verkefnin. Þeir 

gera ráð fyrir því að vera farnir áður en það þarf að leysa þau. Þeir skilja oft aðra eftir til 

að takast á við þessi verkefni sem geta orðið að hættuástandi mörgum árum seinna ef 

þeir eru ekki framsýnir. Þó stjórnendur séu til lengri tíma getur þeim mistekist að vera 

framsýnir og getur það haft slæmar afleiðingar. Með því að iðka framsýni erum við ekki 

bara að undirbúa okkur fyrir framtíðina heldur getur það hjálpað okkur að skapa hana 

eins og við viljum. Leiðtogi er með framtíð samstarfsmanna sinna og lifibrauð í 
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höndunum. Þörf er á framsýni til að búa til sýn, áætlanir og til að ná fram þeim 

skriðþunga sem skapar góða framtíð fyrir alla (Keith, 2012).   

Sigríður Björk Guðjónsdóttir (2017), lögreglustjóri hélt fyrirlesturinn Hvernig vinna 

þjónandi forysta og Lean saman? á ráðstefnu Lean Ísland þann 17. mars 2017. Í 

fyrirlestrinum fór hún yfir hvernig hefur tekist að vinna eftir þjónandi forystu. Hún telur 

að aðferðafræðin breyti viðteknum samskiptum og stjórnunaraðferðum en lögreglan er 

farin að skilgreina starfið meira sem þjónustustarf. Þær breytingar sem hafa orðið á 

embættinu auk breytts skipurits er sú að í dag er yfirstjórnin ekki öll á fimmtu hæð og 

„úr tengslum við alla aðra í starfseminni“ (Sigríður Björk Guðjónsdóttir, 2017). 

Starfsmennirnir litu ekki á yfirstjórnina sem samstarfsmenn þar sem fjarlægðin var of 

mikil. Hún telur það skipta máli að nú er yfirstjórnin dreifð á mismunandi hæðir. 

Samkvæmt henni snýst þetta um: „rétta fólkið um borð, ranga fólkið frá borði, rétta 

fólkið í réttu sætunum og með rétta hugarfarið“ en það er hægara sagt en gert í 

opinberu umhverfi. Sigríður Björk Guðjónsdóttir telur að með því að vinna eftir þjónandi 

forystu þarf alltaf að horfa á hagsmuni heildarinnar framyfir sérhagsmuni einstaklinga 

og valdahópa og ekki er hægt að sópa vandanum undir teppið. Aukið samstarf við hópa 

eins og til dæmis barnavernd hefur orðið með þjónandi forystu. Að mati Sigríðar Bjarkar 

Guðjónsdóttur er þetta aukna samstarf möguleiki vegna þess að ego-ið er lagt til hliðar 

og sameiginlega er skjólstæðingum þjónað. Sigríður Björk Guðjónsdóttir reifaði 

takmarkanir á þjónandi forystu fyrir embættið: 

Sumir kunna að finna fyrir óöryggi og óttast að glata stöðu sinni. Þjónandi 
forysta krefst ákveðins jarðvegs, það er vandkvæðum bundið að koma henni 
á í umhverfi sem stýrt er með anda einveldis og þar sem samstarfsfólk sýnir 
tregðu við að taka á sig þá ábyrgð sem fylgir þjónandi forystu. Sumir vilja fá 
fyrirmæli og hafa þá frelsi til að gagnrýna [og] erfitt [er] að komast framhjá 
starfsstigaskipulagi og valdapíramídanum í framkvæmd (Sigríður Björk 
Guðjónsdóttir, 2017). 

1.2.2 Straumlínustjórnun (e. Lean management) 

Hugmyndafræði Lean eða straumlínustjórnunar á góðri íslensku er að draga úr kostnaði 

og auka skilvirkni. Þjónustufyrirtæki eru farin að tileinka sér hugmyndafræðina en hún 

er upprunnin í framleiðslufyrirtækjum. Markmið Lean er að hámarka þjónustu og 

lágmarka sóun og er flæði starfseminnar bætt með kortlagningu ferla og vinnan 

auðvelduð til að ná þessu markmiði. Ekki er til ein rétt leið til að innleiða Lean, hver og 
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ein skipulagsheild þarf að finna sinn takt í innleiðingu hugmyndafræðinnar. Lean tekur 

mið af fyrri reynslu og horfir til framtíðar en margar skipulagsheildir reyna innleiðingu á 

Lean en fáum tekst það. Lean snýst um skilninginn á hugmyndafræðinni sjálfri en ekki 

verkfærunum. Hægt er að nota skilninginn svo til að velja verkfærin. Einkenni 

skipulagsheilda sem nær árangri með Lean er blanda af þeim verkfærum sem eru notuð, 

mati á fyrirtækinu, innri tengslum og straumlínulagaðri hugsun (Eðvald Möller og Snorri 

Fannar Guðlaugsson, 2013). 

Huga þarf að fimm mikilvægum þáttum þegar innleiða á Lean, kennslu, spennu en 

ekki streitu, eyða ótta og þægindarammanum, leiða með þátttöku og gera Lean að 

persónulegri venju (Flinchbaugh, Carlino og Curtis-Hendley, 2008). Hér á eftir verður 

hver þessara þátta skoðaður: 

1. Kennsla 

Lærdómur er nauðsynlegur í skipulagsheildum þar sem Lean er notað og er hann á 

ábyrgð stjórnenda. Allir þurfa að hafa sameiginlegan skilning. Stjórnendur geta ekki sett 

ábyrgðina á starfsmenn og vonað að þeir noti Lean á áhrifaríkan hátt. Stjórnendur þurfa 

að taka ábyrgð með beinni þjálfun. Gildi skipulagsheildarinnar ættu að vera leiðeinandi 

þegar stjórnendur taka erfiðar ákvarðanir. Rannsóknir sýna hins vegar að þó 

skipulagsheildir séu með góð gildi eins og virðingu og heiðarleika að þá hjálpa þau ekki í 

erfiðum ákvarðanatökum (Flinchbaugh o.fl., 2008). 

2. Spenna en ekki streita 

Stjórnandi þarf að hafa orku sem drífur skipulagsheildina til aðgerða en oft býr hann til 

streitu en ekki spennu. Mikilvægt er að gera greinarmun á spennu og streitu. Streita er 

þegar fólk upplifir aðstæður þar sem ekkert virðist vera mögulegt og leiðin er hulin 

þoku. Fólk upplifir spennu þegar það er bil á milli þess sem er og ákjósanlegra aðstæðna. 

Með auðlindum og stuðningi frá stjórnanda sjá starfsmenn skýrt hvernig þeir geta haldið 

áfram. Með afkastalitlum þrýstingi verður til streita en með afkastamiklum þrýstingi 

verður til spenna (Flinchbaugh o.fl., 2008). 

Þrír þættir breyta streitu í spenna, skýr sýn á ákjósanlegar aðstæður, skýr sýn á 

raunverulegar aðstæður og rétt færni, geta og aðgerðir til að loka bilinu á milli. 

Stjórnandi þarf að þekkja alla þessa þætti til að búa til afkastamikla spennu. Allir í 
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skipulagsheildinni þurfa að hafa skýra mynd af því hverjar ákjósanlegar aðstæður eru og 

er það samtal sem á sér stað þegar stjórnandi kennir, þjálfar og hvetur starfsmenn á 

hverjum degi. Starfsmenn þurfa áttavita til að fara eftir, þeir þurfa að hafa skýra 

tilfinningu fyrir því hvernig ástandið er en um leið vita hvert þeir eru að fara. Þeir þurfa 

að skilja samhengið við stóru myndina og langtíma árangur og finna hver rót vandans er. 

Oft er það þannig að starfsmenn eru farnir að hata eða finna til óánægju með ástandið 

eins og það er og upplifa að þeir hafa enga stjórn en hægt er að skapa spennu með því 

að sýna fram á leiðir til úrbóta. Ekki er samt nóg að sýna fram á núverandi og 

ákjósanlegt ástand og vona að fólk sé móttækilegt til að framkvæma. Til að ná fram 

breytingum verður stjórnandi að veita fólki rétta færni og þekkingu til að loka bilinu og 

taka erfiðar ákvarðanir. Stjórnandi lætur starfsmenn ekki hafa nákvæmt handrit að því 

hvernig þeir eiga að nota Lean en án leiðbeininga vita þeir ekki hvernig á að framkvæma 

(Flinchbaugh o.fl., 2008). 

3. Eyða ótta og þægindarammanum 

Lean menning krefst framkvæmda, tilrauna og nýrrar hugsunar en felur í sér áhættu. 

Stjórnendur þurfa að eyða óttanum við að taka áhættu en um leið hvetja starfsmenn til 

að fara út fyrir þægindarammann. Lærdómur á sér fyrst og fremst stað þegar við förum 

út fyrir þægindarammann en hann er yfirleitt örugg höfn og ákveðin vörn fyrir 

aðstæðum sem við höfum ekki stjórn á. Lean stjórnandi þarf að eyða þæginda-

rammanum og vísa fólki í lærdómsrammann með því að breyta aðstæðum og reglum 

sem starfað er eftir. Þetta þýðir ekki að það eiga að skapa glundroða með óskipulögðum 

beytingum. Að stíga út fyrir þægindarammann á að hafa tilgang með því að setja skýr 

markmið. Þetta snýst ekki bara um að ná hærra heldur um að einstaklingar séu að gera 

tilraunir sem hafa tilgang (Flinchbaugh o.fl., 2008). 

Stjórnandi þarf líka að eyða ótta. Ef starfsmenn stíga of langt út fyrir þæginda-

rammann stíga þeir inn í ótta. Til að eyða óttanum verður stjórnandi að veita öryggi, 

líkamlegt, tilfinningalegt og faglegt. Gera þarf öryggisráðstafanir til að fækka líkamlegum 

slysum áður en nýir hlutir eru prófaðir. Stjórnandi þarf að veita tilfinningalegt öryggi 

fyrir starfsmenn svo þeir treysti sér til að segja sína skoðun. Árásir sem starfsmaður 

upplifir geta verið lúmskar en stjórnandi þarf að takast á við þær. Sá sem endurtekur 

sömu mistökin aftur og aftur ætti að fá tiltal en sá sem tekur áhættu og lærir af 
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mistökunum ætti að vera viðurkenndur. Stjórnandi sem telur sig vita allt, felur 

vanþekkingu sína en fólk ber meiri virðingu fyrir stjórnanda sem er tilbúinn til að læra, 

sem þekkir sínar takmarkanir og er tilbúinn til að berskjalda sig. Lærdómsstjórnandinn 

veit hverjir ókostir hans eru og lærir af mistökum sinum (Flinchbaugh o.fl., 2008). 

4. Leiða með þátttöku 

Eitt af aðalatriðum Lean er að stjórnandinn dregur verkefnið áfram en ýtir því ekki í 

gegn. Þegar stjórnandi ýtir eru starfsmenn ekki með á hreinu hvort það sé verið að ýta 

þeim að einhverju betra eða fram af kletti. Þetta eru ekki áhyggjur sem þeir hafa ef 

stjórnandinn leiðir. Ekki er nóg að stjórnandinn sitji nokkra fundi eða skrifi nokkra 

tölvupósta. Stjórnandinn þarf að taka þátt ef skipulagsheildin á að ná árangri. Stjórnandi 

þarf að skuldbinda sig verkefninu með virkri þátttöku. Ef stjórnandi tekur þátt eða leiðir 

taka starfsmenn eftir því út á hvað Lean gengur og munu líkja eftir þeirri hegðun. Þjálfun 

byggist á hlið við hlið þátttöku, hvatningu og stuðningi. Að sýna gott fordæmi er ekki 

eina ástæðan fyrir því að taka þátt heldur geta stjórnendur öðlast skilning á því hvernig 

fólk beitir Lean. Hvernig liðsheildin leysir vandamál, kemur auga á og dregur úr sóun 

segir stjórnandanum meira um Lean ferlið heldur en stöðuskýrslur (Flinchbaugh o.fl., 

2008). 

5. Gera Lean að persónulegri venju 

Stjórnendur gera stór mistök ef þeir telja að Lean sé eitthvað sem hægt er að nota á 

aðra. Þeir verða að skoða sínar eigin venjur með því að vera staðlaðir í verkum. Þeir 

þurfa að vera fyrirsjáanlegir. Þeir þurfa að taka ákvarðanir, leysa vandamál og koma 

með úrbætur. Til að geta kennt þarf stjórnandi að geta lært (Flinchbaugh o.fl., 2008). 

Stjórnun er í rauninni ekki starf heldur hegðun. Með því að nota Lean þarf hann að 

geta kennt, byggt upp spennu, eytt ótta og þægindarammanum, hann þarf að vera 

þátttakandi og yfirfæra Lean á sitt eigið starf (Flinchbaugh o.fl., 2008). Sigríður Björk 

Guðjónsdóttir, lögreglustjóri lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu hélt fyrirlestur á 

ráðstefnu Lean Ísland og talaði hún um innleiðingu Lean hjá Lögreglunni á Suðurnesjum 

og lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Hún talaði um að Lean er notað til umbóta og 

breytinga, að frumkvöðlaandinn sé endurvakinn og að markmiðið sé að allir starfsmenn 

séu virðisaukandi, að starfið henti hverjum og einum og hver og einn upplifi sig sem 
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þátttakanda í ferlinu. Hún telur að frumkvöðlaandinn þrífist ekki í stigveldinu. Hún telur 

að kostir Lean séu að aðferðafræðin: 

Bætir fundarstjórnun og skilvirkni funda, bætir upplýsingaflæðið innan og 
milli deilda, bætir yfirsýn yfir verkefni deildarinnar, tryggir að verkefnin séu 
unnin í þeim deildum sem þau eiga að vera unnin [og] leiðir í flestum 
tilfellum til aukinnar starfsánægju (Sigríður Björk Guðjónsdóttir, 2017). 

Að sögn Sigríðar Bjarkar Guðjónsdóttur var Lean innleitt með handafli hjá lögreglunni 

á Suðurnesjum og var það mest krefjandi í almennri deild. Löggæsluáætlunin var 

leiðbeinandi og ábyrgðinni var dreift. Til að byrja með var Sigríður Björk Guðjónsdóttir 

mjög virk í ferlinu en undir lokin var hún búin að deila ábyrgðinni á aðra leiðtoga. Að 

hennar mati er mun þyngra að innleiða Lean hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. 

Ástæðan er ekki fjöldi starfsstöðva en lögreglan á Suðurnesjum er líka með fjölda 

starfsstöðva. Aðalástæðan að hennar mati er sú að lögreglumenn hjá lögreglunni á 

höfuðborgarsvæðinu vinna eftir valfrjálsu vaktakerfi sem gerir það að verkum að ekki er 

hægt að taka samtalið í lok vaktar þar sem það er aldrei sama fólkið á vakt. Einnig eru 

varðstjórar stundum almennir lögreglumenn og í breytingarferli getur það verið 

vandkvæðum háð að vera stundum yfirmaður og stundum ekki. (Sigríður Björk 

Guðjónsdóttir, 2017). 

Innleiðing Lean hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu hefur verið tekið í skrefum. Í 

fasa I var Lean eingöngu innleitt hjá yfirstjórninni. Sigríður Björg Guðjónsdóttir hefur 

gert breytingar á yfirstjórninni og í dag er hún auk lögreglumanna skipuð einum 

stjórnmálafræðingi og formanni lögreglufélagsins. Ólík sýn þessarra einstaklinga á málin 

hefur breytt miklu að hennar mati. Til dæmis hefur formaður lögreglufélagsins 

framsýnina um þróun umræðunnar sem hefur afstýrt vandamálum. Taflan sem 

yfirstjórnin notar er enn í þróun (Sigríður Björk Guðjónsdóttir, 2017). 

Fasi II í þessu breytingarferli hófst haustið 2016. Sigríður Björk Guðjónsdóttir kom 

ekki að neinni stýringu eins og hjá lögreglunni á Suðurnesjunum. Stjórnendum var boðið 

á kynningarfund og var valfrjálst hvort þeir myndu taka Lean í notkun. Þeim stóð ráðgjöf 

til boða og er fimm manna teymi innanhúss. Eftir að hafa spurst fyrir telur Sigríður Björk 

Guðjónsdóttir að þetta gangi „glimrandi vel“ og núna vorið 2017 eru 14 af 23 deildum 

og stöðvum innan lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu búnar að innleiða Lean eða eru 
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að innleiða það í einhverju formi. Innleiðing Lean hefur verið sjálfsprottin hjá 

lögreglumönnunum að hennar sögn (Sigríður Björk Guðjónsdóttir, 2017). 

Í þessum kafla hefur verið farið yfir þá stjórnunarhætti sem lögreglan á höfuðborgar-

svæðinu vinnur eftir. Skoðuð var hugmyndafræði þjónandi forystu og Straumlínu-

stjórnunar. Í næsta kafla verður fræðileg umfjöllun um vinnustaðarmenningu, 

starfsanda, starfsánægju og upplýsingamiðlun. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

í eftirfarandi kafla verða meginhugtök sem rannsóknin tekur til skilgreind og fjallað um 

fyrri rannsóknir sem gerðar hafa verið á fræðasviðinu. Ítarlega er fjallað um starfsanda 

en einnig verður vinnustaðarmenningu, starfsánægju og upplýsingamiðlun gerð skil, 

munurinn á þessum hugtökum skoðaður og tengsl. Fyrst verður vinnustaðarmenning 

skoðuð. 

2.1 Vinnustaðarmenning 

Innan hvers vinnustaðar er ákveðin menning sem mótar og hefur áhrif á hegðun 

starfsmanna. Vinnustaðarmenning (e. organizational culture) er óáþreifanlegt hugtak en 

gegnir mikilvægu hlutverki innan skipulagsheildar (Morgan, 2006). Hægt er að skipta 

vinnustaðarmennngu í ytri og innri þætti. Ytri þættir eru manngerðir eins og hið orðaða 

og orðlausa tungumál, framkoma og klæðnaður (Riggio, 2008 og Inga Jóna Jónsdóttir, 

2007). Innri þættir eru sameiginlegar hugmyndir og hefðir, samskiptamynstur og venjur, 

trú, viðhorf og skilningur starfsmanna, skoðanir, tilfinningar og fordómar (Hofstede, 

1980 og Schein, 2004). Vinnustaðarmenning er óskrifaðar reglur sem oft er erfitt að 

breyta. Ytri og innri þættir vinnustaðarmenningar hafa áhrif á heilbrigði starfsandans 

(Marques o.fl., 2007). 

Kim S. Cameron og Robert E. Quinn (2006) við háskólann í Michigan hafa greint fjórar 

tegundir vinnustaðarmenningar, stigveldismenningu (e. hierarchy culture), markaðs-

menningu (e. market culture), fjölskyldumenningu (e. clan culture) og frumskógar-

menningu (e. adhocrazy). Hér á eftir verður hver tegund skoðuð.   

2.1.1 Stigveldismenning 

Stigveldi (e hierarchy) eða skrifræði (e. bureaucracy) er tilvalið skipulag til að ná fram 

stöðugri, afkastamikilli, stefnumiðaðri framleiðslu og þjónustu. Þýski hagfræðingurinn 

og félagsfræðingurinn Max Weber (1864 – 1920) greindi 7 einkenni skrifræðis: reglur, 

sérhæfing, gáfumannaveldi, stigveldi, aðskilið eignarhald, ópersónuleika og ábyrgð 

(Cameron og Quinn, 2006). 
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Stigveldismenning er skilgreind sem formleg og skipulögð. Lykillinn að árangri er að 

reglur og ferlar eru skilgreindir og stjórnun og ábyrgð á tækjum er einnig skilgreint. 

Formlegar reglur og stefnur halda skipulagsheildinni saman. Í stigveldismenningu eru 

skýrar línur um það hver tekur ákvarðanir, hver hefur valdið. Árangursríkur stjórnandi er 

góður í að samræma og skipuleggja. Helstu áskoranir skipulagsheildarinnar til lengri 

tíma litið eru stöðugleiki, fyrirsjáanleiki og skilvirkni. Helstu gildi stigveldismenningar eru 

að viðhalda skilvirkni, áreiðanleika, hraða og flæðandi framleiðslu. Starfsmenn vinna 

eftir reglum og stefnum skipulagsheildarinnar og eini möguleikinn á að fá stöðuhækkun 

er fólgin í þessari þekkingu (Cameron og Quinn, 2006). 

2.1.2 Markaðsmenning 

Fræðimennirnir Oliver Williamson, Bill Ouchi og samstarfsmenn þeirra greindu þá þætti 

sem eru grunnurinn að skilvirkni skipulagsheilda með markaðsmenningu. Mikilvægastur 

þessara þátta er framkvæmdakostnaður en markaðsmenning vísar til ytri þátta eins og 

birgja, viðskiptavina, verktaka, stéttarfélaga og reglugerða. Innri stjórnun ræðst af efna-

hagslegum markaðsaðferðum, einkum skiptum á fjármagni. Aðaláherslan er á sölu og 

samninga til að ná samkeppnisforskoti. Hagnaður, niðurstöður, styrkur markaðarins og 

öruggur grunnur viðskipavina er aðalmarkmið markaðsmenningar (Cameron og Quinn, 

2006). 

Grunngildi markaðsmenningar eru samkeppni og framleiðni og er þeim náð með ytri 

staðsetningu og stýringu. Í markaðsmenningu er gengið út frá þeirri forsendu að ytra 

umhverfi er ekki jákvætt heldur fjandsamlegt, neytendur eru vandlátir og áhugasamir 

um virði vörunnar eða þjónustunnar. Skipulagsheildin vinnur að því að ná samkeppnis-

forskoti og aðalverkefni stjórnenda er að ná fram framleiðni, árangri og hagnaði. 

Samkeppni drífur stjórnendur áfram og eru forsendur markaðsmenningar skýr tilgangur 

og árásargjörn stefna sem leiðir til meiri framleiðni og hagnaðar. Helstu áskoranir til 

lengri tíma litið er að ná markmiðum og á aðgerðir til að skipulagsheildin sé 

samkeppnishæf. Árangur er mældur í markaðshlutdeild og skarpskyggni. Mikilvægt er 

að taka fram úr samkeppnisaðilanum (Cameron og Quinn, 2006). 
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2.1.3 Fjölskyldumenning 

Þriðja tegundin af vinnustaðarmenningu er fjölskyldumenning sem er upprunnin í Japan. 

Í staðinn fyrir reglur og ferla sem einkenna stigveldismenningu eða samkeppni sem 

einkennir markaðsmenninguna eru einkenni fjölskyldumenningar samvinna, þátttaka 

starfsmanna og að skipulagsheildin er skuldbundin starfsmanninum. Einkenni fjölskyldu-

menningar eru sameiginleg gildi og markmið, samheldni, þátttaka og samhygð. 

Liðsheildin fær hrós fyrir unnin verkefni en ekki einstaklingurinn, starfsmenn geta orðað 

hugmyndir sínar um hvernig megi bæta vinnuna sína og frammistöðu skipulags-

heildarinnar og umhverfið er hvetjandi fyrir starfsmenn (Cameron og Quinn, 2006). 

Samvinna og vöxtur starfsmanna eru forsendur fjölskyldumenningar. Í fjölskyldu-

menningu er vinnuumhverfið mannúðlegt og aðalverkefni stjórnenda er að hvetja 

starfsmenn, auðvelda þeim þátttöku, styrkja skuldindingu þeirra og hollustu. 

Stjórnendur eru álitnir leiðbeinendur, jafnvel ímynd foreldra og eru skipulagsheildir með 

fjölskyldumenningu því oft líkt við stórfjölskyldu. Skipulagsheildir með fjölskyldu-

menningu eru skilgreindar sem vinalegir vinnustaðir þar sem fólk deilir með öðrum og 

haldið er í hefðir. Starfsandinn er mikilvægur í fjölskyldumenningu og er áhersla á 

langtíma hag starfsmanna með samheldni. Árangur er skilgreindur með innra 

andrúmslofti og umhyggju fyrir fólki. Áhersla er lögð á samvinnu, þátttöku og samstöðu 

(Cameron og Quinn, 2006). 

2.1.4 Frumskógarmenning 

Fjórða tegund vinnustaðarmenningar er frumskógarmenning en hún er sú tegund sem 

einkennir flestar skipulagsheildir á 21. öldinni. Frumskógarmenning svarar best þeirri 

ólgu og þeim hraða sem einkennir samfélagið í dag þar sem vörur endast skemur og 

þjónustan er yfirburða. Forsendurnar eru aðrar en í hinum þremur tegundum vinnu-

staðarmenningar. Nýsköpun og frumkvöðlastarf er forsenda árangurs skipulagsheildar 

með frumskógarmenningu. Helsta áskorun skipulagsheilda með frumskógarmenningu er 

að framleiða nýjungar og þjónustu til að aðlaga sig nýjum tækifærum. Aðalverkefni 

stjórnenda er að stuðla að frumkvöðlastarfi, sköpun og nýstárlegri virkni. Í 

frumskógarmenningu er gert ráð fyrir að aðlögun og nýjungar leiði til nýrra auðlinda og 

ágóða og er því búin til framtíðarsýn um skipulagða óreiðu og skipulagt ímyndunarafl 

(Cameron og Quinn, 2006). 
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Grunnurinn í frumskógarmenningu vísar til einhvers sem er tímabundið, sérhæft og 

kröftugt. Flestir hafa unnið í nefndum eða að verkefnum sem leysast upp um leið og 

verkefninu er lokið, frumskógarmenning vísar að sama skapi til einhvers sem er 

tímabundið. Aðlögunarhæfni, sveigjanleiki og sköpun er mikilvæg í frumskógar-

menningu þar sem óvissa, tvíræðni og yfirflæði af upplýsingum er einkennandi. Í 

frumskógarmenningu er valdinu ekki miðstýrt og er ekkert yfirvald heldur flæðir valdið 

frá einum einstaklingi til annars, frá vinnuteymi til vinnuteymis eftir því hvaða verkefni 

er verið að fást við á hverjum tímapunkti en leiðtogaskipti eru tíð og oft ófyrirsjáanleg. 

Erfitt er oft að koma auga á skýrt skipulag samskipta eða stjórnun þar sem starfsmenn 

eru í tímabundnum hlutverkum eftir verkefnum og breytist skipurit því ört en einnig 

vinnurýmið. Stjórnandi þarf að hafa framtíðarsýn, vera nýjungagjarn og áhættusækinn. 

Áhersla er á einstaklingshyggju, áhættusækni og framtíðina þar sem fólk fórnar sér til að 

vera fremst í fararbroddi þegar kemur að þekkingu, vörum og þjónustu en 

langtímamarkmiðin eru ör vöxtur og að nálgast nýar auðlindir(Cameron og Quinn, 

2006). 

Í stærri skipulagsheildum getur ein tegund vinnustaðarmenningar verið ríkjandi en 

önnur tegund vinnustaðarmenningar verið í ákveðnum deildum. Frumskógarmenning 

getur til dæmis verið undirmenning í stigveldismenningu (Cameron og Quinn, 2006). Hér 

hefur verið fjallað um vinnustaðarmenningu en eins og fram kom áðan hefur 

vinnustaðarmenningin áhrif á starfsandann sem verður skoðaður næst. 

2.2 Starfsandi 

Undanfarna tvo áratugi hefur starfsandi (e. spirituality in the workplace) verið mikið 

rannsakaður og er það í beinu framhaldi af vakningu um líkamlegt og tilfinningalegt 

heilbrigði starfsmanna. Við verjum stærsta hluta ævi okkar í vinnunni, í fullu starfi 40 

klukkustundir á viku í 46 – 48 vikur á ári í 40 – 45 ár ef við erum heppin. En hvernig 

skilgreinum við starfsanda? Áður en við skoðum það verðum við að skilgreina enska 

orðið „spiritulity“. 

2.2.1 Spirituality 

Enska orðið spirituality er ekki auðvelt að þýða á íslensku enda ekkert orð sem nær utan 

um merkingu þess. Í þessari ritgerð verður notast við enska orðið. Áskoranirnar felast í 
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því að verið er að reyna að skilgreina og flokka reynslu og leið til að vera sem er 

ómögulegt að gera (Neal, 1997). Spirituality er ekki ný hugmynd í mannlegri reynslu. Á 

einhvern hátt hvetja öll trúarbrögð einstaklinga til að hugleiða lífið þar sem merking og 

tilgangur er skoðaður og markmiðið er að lifa í sátt og samlyndi við aðra. Spirituality á 

því rætur sínar að rekja í trúarbrögð og er algengt að orðræðan sé oft á tíðum trúarleg. 

Spirituality má þó alls ekki rugla saman við trúarbrögð sérstaklega ekki á vinnustaðnum 

(Marques, Dhiman og King, 2007). 

Willa Marie Bruce (2000) hefur skrifað skrifað margar bækur á sviði mannauðs-

stjórnunar, hún lýsir mismunandi skoðunum fræðimanna á spiritulity í grein sinni Public 

Administrator Attitudes about Spirituality. Þar nefnir hún að kaþólskur guðfræðingur 

segir að spirituality sé „hvernig við stillum okkur upp við hið guðlega“. Læknir við 

Harvard háskólann skilgreinir spirituality sem „það sem gefur lífinu merkingu“ og 

félagsfræðingur segir að spirituality sé „leit einstaklingsins að merkingu, tilgangi og 

gildum sem getur innihaldið hugmyndina um Guð eða almættið eða ekki“. Bruce nefnir 

að fyrir aðra merkir spirituality að vita og lifa samkvæmt þeirri þekkingu að það sé 

eitthvað æðra okkur (Bruce, 2000). 

Vigfús Bjarni Albertsson (munnleg heimild, 23. september 2016) sjúkrahúsprestur og 

kennari við endurmenntun Háskóla Íslands í sálgæslufræði skilgreinir spirituality sem 

fyrst og fremst tengsl, tengsl við okkur sjálf, aðra og æðri mátt. Mikilvægt er að rækta 

þessi tengsl og byrja á tengslunum við sjálfan sig. Tengslin rofna alltaf þegar 

einstaklingur gengur í gegnum áföll. Allir einstaklingar búa yfir spirituality en það getur 

verið heilbrigt eða óheilbrigt. Áfölll geta haft mikil áhrif, einstaklingar með heilbrigt 

spirituality á auðveldara með að takast á við áföllin en þau geta einnig haft þau áhrif að 

spirituality getur orðið óheilbrigt. Við leitum að dýpri merkingu á tilveru okkar og 

tilgangi í lífinu, ef tilgangurinn hverfur erum við í hættu (Vigfús Bjarni Albertsson, 

munnleg heimild, 23. september 2016). Sú skilgreining á spirituality sem stuðst verður 

við í þessari ritgerð er eftirfarandi: Allir einstaklingar búa yfir spirituality sem fjallar um 

tengsl við okkur sjálf, aðra einstaklinga og tilganginn. 

2.2.2 Skilgreining á starfsanda 

Brenda Freshman (1999), prófessor við UCLA hefur haldið marga fyrirlestra um leiðtoga-

hæfni og sjálfsþróun, hún skoðaði skilgreiningar á spirituality og hvernig fólk yfirfærði 
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það á vinnustaðinn, hún skoðaði starfsandann (e. spirituality in the workplace). Hennar 

niðurstöður voru meðal annars þær að það væri ekki eitthvað eitt svar við spurningunni: 

Hvað er starfsandi? Skilgreiningar á starfsanda eru alltaf einstaklingsbundnar og má alls 

ekki gera ráð fyrir því að allir hafi sömu sýn á honum (Freshman, 1999). 

Judith Neal (1997) rithöfundur er sérfræðingur í spirituality og hefur hún unnið með 

fyrirtækjum eins og Sennheiser, General Dynamics og Hewlett Packard við ráðgjöf. Hún 

skrifar í grein sinni Spirituality in management education: A guide to resources að 

starfsandi fjalli um að fólk sjái vinnuna sem andlegt ferðalag, tækifæri til að vaxa sem 

einstaklingar og að leggja eitthvað af mörkum til samfélagsins á þýðingarmikinn hátt. Að 

starfsandinn snúist um að sýna samstarfsmönnum, stjórnendum, undirmönnum og 

viðskiptavinum samúð og umhyggju. Starfsandi snýst um heiðarleika og að vera trúr 

sjálfum sér. Starfsandi getur átt við að starfsmaðurinn lifir eftir sínum gildum að fullu á 

vinnustaðnum eða að vinnustaðurinn hlúir að starfsmanninum til að hann geti þroskast 

andlega (Neal, 1997). 

Joan Marques, Satinder Dhiman og Richard King (2007) hafa margvíslega reynslu úr 

viðskiptaheiminum og í bók þeirra Spirituality in the Workplace: What it is, Why it 

Matters, How to Make it Work for You er fjallað um starfsandann frá mörgum hliðum. 

Þeirra skilgreining er sú að starfsandi er reynsla starfsmanna á tengslum innbyrðis. 

Tengslin hefjast með áreiðanleika, gagnkvæmni og persónulegri góðvild. Tengslin dýpka 

skilninginn á því hvað felst í merkingu vinnustaðarins og leiða af sér hvatningu og betri 

vinnustað (Marques o.fl., 2007).  

Kannanir sýna að flestir vilja finna tilgang í vinnunni. Hugsunin um að vinna bara fyrir 

laununum sínum til að fullægja þörfum sínum er á undanhaldi fyrir þeirri hugsun að 

vinnan eigi að vera vettvangur fyrir tjáningu og uppgötvun á sjálfinu (Schrage, 2000). 

Aðrar kannanir sýna að starfsmenn séu að leita að dýpri merkingu, dýpri tengslum, meiri 

einfaldleika og tengslum við eitthvað æðra. Þær sýna vinnuna sem andlegt ferðalag sem 

hver og einn einstaklingur talar um á sinn eigin hátt (Marques o.fl., 2007). Rithöfundur-

inn og skáldið James A. Autry sagði (snörun): „Vinnan getur veitt okkur tækifæri fyrir 

andlegan og persónulegan þroska auk fjárhagslegs ávinnings. Við erum að sóa of miklu 

af lífi okkar ef hún gerir það ekki“ (Marques o.fl., 2007, bls 8). 
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Margar ástæður eru fyrir því að aukin athygli er á starfsandann. Fyrirtæki hafa í mörg 

ár einblínt á vitsmunalega, líkamlega og tilfinningalega þætti starfsmanna þegar kemur 

að vellíðan í starfi en í dag er einnig farið að horfa á hvaða þátt spirituality starfsmanna 

spilar. Margir mannauðsstjórar vilja þó ekki nota orðið spirituality vegna trúarlega 

þáttarins (Brandt, 1996). Í kringum síðustu aldamót var farið að tala um hugtakið andleg 

hreyfing (e. spiritual movement) þar sem talað er um að fyrirtæki sem eru rökræn kerfi 

séu farin að búa til pláss fyrir andlega (e. spiritual) þætti. Andlegir þættir hafa minna að 

gera með röð og reglu og meira að gera með merkingu, tilgang og samfélag manna. 

Taldar eru upp fimm ástæður fyrir þessum aukna áhuga á starfsandanum (Ashmos og 

Duchon, 2000): 

1. Uppsagnir, launamunur og endurskipulagning hefur dregið úr heilbrigðum 

starfsanda. 

2. Aukist hefur að einstaklingar líta á vinnustaðinn sem uppsprettu samfélags við 

aðra. Áður var samfélag og tengsl við aðra sótt í nærumhverfið, nágranna, 

samfélagslega hópa og stórfjölskylduna. Fyrir marga er vinnustaðurinn eini 

staðurinn þar sem þeir eiga tengsl við aðra. 

3. Forvitni einstaklinga á austurlenskum fræðum hefur aukist og er viðurkennd í 

vestrænum löndum.  

4. Meðalaldur starfsmanna er að hækka og með hækkandi aldri fer fólk oft að 

hugleiða tilgang lífsins. 

5. Heimurinn fer minnkandi með aukinni tækni og hefur samkeppnin þar af 

leiðandi aukist. Næra þarf sköpun starfsmanna til að ná forskoti í 

samkeppnisumhverfi (Ashmos og Duchon, 2000). 

Listinn er þó ekki tæmandi og aðrir hafa bætt við listann fleiri ástæðum. Merkileg 

tímamót eins og aldamótin gætu hafa haft þau áhrif að einstaklingar fóru að hugsa um 

að bæta hegðun sína gagnvart öðrum, hver og einn þarf að bera ábyrgð á sjálfum sér. 

Aukin menntun eins og mannauðsstjórnun, stjórnun og forysta og alþjóðaviðskipti hefur 

haft þau áhrif að starfsmenn eru að leita að merkingu og tilgangi í gegnum vinnuna. 

Heimurinn er síkvikur og breytingar örar. Starfsmenn eru farnir að leita eftir jafnvægi og 

forðast að skilja sín gildi eftir heima, mæta með allt sjálfið til vinnu. Konur á 

vinnumarkaði hafa einnig haft áhrif, þær eru þekktar fyrir að vera nærandi og eru síður í 

átökum við að leysa verkefni en ná samt markmiðum sínum. Ákvarðanatökur og 
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vinnuferli hafa breyst með auknum fjölda kvenna á vinnumarkaði. Vestræn ríki hafa 

einnig breyst úr iðnaðarsamfélögum í þekkingarsamfélög. Þessi breyting hefur kallað á 

annan hugsunarhátt varðandi gildi og tengslin hafa aukist (Marques o.fl., 2007). 

Ýmsar ástæður eru fyrir því af hverju fólk sækir í störf eins og til dæmis lögregluna. 

Yfirleitt sækir fólk í lögregluna vegna þess að það hefur sterka þörf fyrir að hjálpa 

öðrum. Mjög fljótlega uppgötva lögreglumenn þó að starfið felur í sér árekstra og 

erfiðleika, þeir þurfa að eiga við fólk sem hatar þá af engri sýnilegri ástæðu og metur 

ekki það sem þeir eru að gera. Lögreglumenn eiga það til að týna sjálfum sér í reiði, láta 

undan þrýstingi götunnar eða yfirstjórnar eða verða bitrir og kaldhæðnir. Þeir 

lögreglumenn sem týna tilganginum geta átt það á hættu að ferillinn endi í veikindum 

eða sjálfstortímingu. Hins vegar eru lögreglumenn seigir, sýna sjálfstjórn, samúð, 

fagmennsku og ást á starfinu sem þeir hafa valið. Hvernig þeir helga sig því að þjóna er 

hvetjandi og afhjúpar göfuga sjálfsfórn og góðmennsku. Lögreglumenn virðast hafa 

þann hæfileika til að umbreyta neikvæðri reynslu og tilfinningalegri gremju í eitthvað 

sem hefur tilgang og samúð (Charles, 2009). 

2.2.3 Heilbrigður starfsandi 

Kostir vinnustaðar með heilbrigðan starfsanda eru fyrst og fremst þeir að ef starfsmenn 

eru í tengslum við sjálfan sig og aðra og finna tilgang í vinnunni eru þeir afkastameiri, 

eru með betri mætingu og stuðla að betra andrúmslofti á vinnustaðnum. Starfsmenn 

eru umburðarlyndari þegar kemur að mistökum í vinnu, ekki eins næmir fyrir 

streituvöldum og líklegri til að vilja frekar lýðræðislega stjórnun. Þeir eru traustvekjandi, 

sýna frekar fórnfýsi og eru umburðarlyndari fyrir fjölbreytileika. Starfsmenn sem eru 

samfélagslega meðvitaður, eru líklegri til að skuldbinda sig vinnustaðnum og hópavinna 

styrkist (Mohamed, Wisnieski, Asar, og Syed, 2004). Starfsmenn sem eru í góðum 

tengslum hafa hlutlaust mat á heiminum, hlusta eins mikið (eða meira) og þeir tala, 

hugsa út fyrir kassann, trúa á tilgang, eru hlutlausir gagnvart verkefnum, geta fundið 

raunhæfar lausnir, hvetja og styrkja aðra óeigingjarnt og skilyrðislaust, sýna heiðarleika 

og traust og búast við því besta í samskiptum við fólk án þess að vera með linkind 

(Sangster, 2003). 

Marques, Dhiman og King (2007) skipta mikilvægum þáttum vinnustaða með 

heilbrigðan starfsanda eftir ytri þáttum, innri þáttum og samþættum þáttum. Ytri þættir 
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eru fallegt umhverfi, skipulag og sýnilegar hvetjandi staðhæfingar. Innri þáttum er skipt 

upp eftir stjórnendum og öðrum starfsmönnum. Mikilvægir þættir í fari stjórnenda eru 

að þeir séu næmir, góðlegir og séu meðvitaðir um mannlegt eðli. Auk þeirra þátta sem 

voru taldir upp hér að ofan eru aðrir starfsmenn góðlegir og vingjarnlegir, eiga auðvelt 

með að mynda tengsl við aðra og spegla stjórnandann, þeir eru hjálpsamir, traustir og 

bera virðingu fyrir öðrum, þeir kunna að forgangsraða og taka heildina fram yfir 

einstaklingshagsmuni, þeir sjá lausnir en ekki vandamál þegar unnið er að verkefnum, 

þeir kunna að taka leiðbeiningum og geta leiðbeint (Marques o.fl., 2007). 

Samþættir þættir eru friður á vinnustað, þægindi, notalegar framsetningar, auðvelt 

aðgengi að upplýsingum, frjálslegt andrúmsloft (fáar reglur), klúbbar og atburðir á 

vegum vinnustaðarins, sanngjörn laun og verðlaun fyrir góða vinnu (Marques o.fl., 

2007). Íslensk fyrirtæki eru mörg hver með mjög metnaðarfull starfsmannafélög sem 

skipuleggja uppákomur utan vinnustaðar og eru mjög mikilvæg til að efla tengsl 

starfsmanna. Lögreglumenn eiga einnig kost á því að sækja styrki í ýmsa sjóði 

Landssambands lögreglumanna varðandi ýmsa þætti sem styrkja líkamlega og andlega 

vellíðan. Þeir geta sótt í styrktar- og sjúkrasjóð til dæmis fyrir líkamsrækt og sálfræði-

aðstoð (Landssamband lögreglumanna, e.d.-b). Á orlofshúsavef Landssambands 

lögreglumanna geta lögreglumenn sótt um úthlutun á sumarhúsi (Landssamband 

lögreglumanna, e.d.-a). Lögreglumenn geta sótt um styrki úr Starfsmenntunarsjóði 

Landssambands lögreglumann, STALL fyrir kostnaði við nám, námskeið, námsstefnur, 

ráðstefnur, málþing, starfsnám eða annað sem eykur þekkingu þeirra í starfi. Einnig geta 

lögreglumenn sótt um lægri styrki fyrir námskeið sem eru ekki með beina tengingu við 

starfið hvort sem það er í lífsleikni eða námskeið til starfsréttinda (Landssamband 

lögreglumanna, 2017). 

Í Bandaríkjunum hefur undanfarin ár skapast ákveðin þversögn. Öll afþreying og 

uppákomur utan vinnustaðar hafa minnkað sökum þess að vinnustaðir vilja ekki eiga 

það á hættu að vera lögsóttir fyrir atvik sem geta komið upp. Þessar uppákomur auka 

tengsl starfsmanna og eru því mikilvægar þegar kemur að starfsandanum. Einnig hafa 

vinnustaðir hætt að gefa gjafir í kringum hátíðir vegna þess að það er of mikið vesen 

(Marques o.fl., 2007). 
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2.2.4 Óheilbrigður starfsandi 

Marques, Dhiman og King (2007) komu með þrjár útskýringar á hugarfari starfsmanna í 

bandarísku vinnuumhverfi. Í fyrsta lagi töldu þau að eitthvað hefði farið úrskeiðis í 

vinnuumhverfinu en enn fleiri einstaklingar vilja vellíðan í starfi og vera metnir að 

verðleikum á vinnustaðnum. Í öðru lagi er vinnuumhverfið oft mjög rótgróið og erfitt 

getur verið að breyta þeirri hugsun að hver er sjálfum sér næstur. Einstaklingsmiðaða 

hugsunin hefur verið ríkjandi og erfitt er að innleiða tengslahugsunina um samvinnu og 

traust á milli starfsmanna. Raunveruleikinn er sá að okkur hefur verið kennt að treysta 

engum nema okkur sjálfum, sérstaklega þegar kemur að starfsframa. Í þriðja lagi eigum 

við það til að laða að okkur einstaklinga sem eru líkir okkur og eru eins þenkjandi. Með 

þessu erum við fljótari að taka ákvarðanir, einfaldara að sjá sjónarhorn hinna og 

speglunin er meiri. Erfitt getur verið að koma á fjölbreytni og margir vinnustaðir eru 

fastir í þægindarammanum að hafa einsleita einstaklinga saman í hóp (Marques o.fl., 

2007). 

Kostnaður getur aukist ef vinnustaður er með óheilbrigðan starfsanda. Augljósasti 

kostnaðurinn er sá sem fer í að ráða nýtt fólk og þjálfa vegna mikillar starfsmannaveltu. 

Einkenni vinnustaðar með óheilbrigðan starfsanda getur haft margar birtingarmyndir, 

fjarvistir eru meiri, starfsumhverfið er streituvaldandi og krefjandi sem getur valdið 

veikindum, bæði sálarlegum og líkamlegum. Auknar fjarvistir hafa þau áhrif að þeir 

starfsmenn sem koma til starfa eru undir meira álagi sem verður til þess að þeir geta 

orðið gramir út í skipulagsheildina og samstarfsmenn. Ekki má vanmeta óánægjuna sem 

getur skapast þegar starfsmenn þurfa að auka við sig vinnuna þegar aðrir starfsmenn 

eru fjarverandi (Marques o.fl., 2007). 

Starfsmenn á vinnustöðum með óheilbrigðan starfsanda eru í hættu á kulnun í starfi 

(e. burnout). Áberandi einkenni kulnunar eru að missa tilganginn, ástríðuna og neistann 

fyrir lífinu og vinnunni, streitutilfinning. Önnur einkenni geta verið viðvarandi þreyta, 

skortur á orku, aukinn sjálfsefi, ófullnægja með sjálfan sig, óróleiki, siðferðilegur 

ruglingur, þunglyndi, vonleysi, hjálparleysi, kaldhæðni, mistök og húmorsleysi fyrir 

sjálfum sér og aðstæðum. Líkamleg einkenni geta einnig komið fram eins og viðvarandi 

kvef, höfuðverkur, magavandamál og stoðkerfisverkir (Clinebell, 1992). Á fjárhagslega 

erfiðum tímum er fyrst skorið niður í verkefnum tengdum heilsu en mikilvægt er að 
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muna að útbrunni og óheilbrigði starfsmaðurinn er kostnaðarsamur (Marques o.fl., 

2007). 

Stjórnendur vilja vernda sína stöðu og djúpur ótti þeirra við að vera berskjaldaðir 

gerir það að verkum að starfsandinn getur verið óheilbrigður. Stjórnendur leita því 

vitsmunalegs og tilfinningalegs skjóls í gremju, þvingunum, háði, hörku, óvæginni 

gagnrýni, svikum og óraunhæfum væntingum. Þættir sem einkenna vinnustað með 

óheilbrigðan starfsanda eru neikvæðni, óhófleg stjórnsemi, sjálfhverf hegðun, vantraust, 

óheiðarleiki, óhagganlegt skipurit og svik (Marques o.fl., 2007), miklir árekstrar og 

gagnrýni, léleg samskipti á milli mismunandi deilda vinnustaðarins, valdmikil eða veik 

stjórnun, ýktar væntingar, lág laun og mikil yfirvinna, ósanngjarnt mat og framvinda í 

starfi og skortur á staðfestingu fyrir vel unnin störf, áreiti eða fordómar, lítill eða enginn 

stuðningur eða samvinna, skortur á samhygð og fjandsamlega kaldhæðnislegur húmor. 

Vinnustaðir sem sýna þessi einkenni geta verið hættulegir heilsu starfsmanna (Clinebell, 

1992). 

Ef starfsmaður telur sig vera í eitruðu vinnuumhverfi er tvennt í stöðunni, annað 

hvort að breyta viðhorfinu eða breyta hegðuninni til dæmis með því að bæta gæði vinnu 

sinnar eða með því að auka samvinnu við aðra. Mjög áhrifaríkt er að nota báðar aðferðir 

til að bæta starfsandann og auka sjálfstraustið. Starfsmaðurinn verður verðmætari eftir 

því sem sjálfstraustið er meira sem er góður kostur en hann getur líka valið þriðja 

möguleikann sem er að leita sér að heilbrigðara starfsumhverfi (Marques o.fl., 2007). 

Við höfum öll tilgang, von og trú á það sem er okkur mikilvægt. Til að halda heilbrigði 

þurfum við að hafa einhvern smá tilgang í lífinu. Til að halda heilbrigði í vinnunni hljótum 

við að þurfa að hafa tilgang þar líka (Clinebell, 1992). Hér hefur starfsandinn verið 

skilgreindur og gerður greinarmunur á heilbrigðum og óheilbrigðum starfsanda. Næst 

verður skoðað hver munurinn er á starfsánægju. 

2.3 Starfsánægja 

Starfsánægja (e. job satisfaction) er skilgreind sem jákvæðar og neikvæðar tilfinningar 

og viðhorf sem einstaklingur hefur varðandi starfið sitt. Í forvarnar- og meðferðarskyni 

er mikilvægt að koma auga á innri og ytri þætti sem hafa áhrif á vellíðan í starfi 

(Clinebell, 1992). Ytri þættir eru til dæmis laun, verkefni starfsins, hvernig stjórnun er 

háttað, starfsmannareglur, aðstæður starfsins og tengsl við samstarfsmenn (Riggio, 
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2008). Samskipti og væntingar annarra, samfélagslegar aðstæður, mat og framvinda í 

starfi hafa einnig áhrif. Innri þættir eru þeir þættir sem einstaklingurinn hefur sjálfur 

stjórn á eins og viðhorf hans og tilfinningar, sjálfsmat og tilgangur. Ytri þættir hafa meiri 

áhrif ef innri þættir eru berskjaldaðir og óheilbrigðir (Clinebell, 1992). 

Rannsókn sem var gerð á starfsánægju lögreglumanna í Sloveníu leiddi í ljós að 

lýðfræðilegir þættir eins og kyn, aldur, starfsaldur og menntun hafa óveruleg áhrif þegar 

kemur að starfsánægju. Þættir er varða skipulagsheildina og umhverfi hafa meiri áhrif 

en lýðfræðileir þættir. Til dæmis eru lögreglumenn sem sinna meira krefjandi verkefnum 

ánægðari en þeir sem sinna endurteknum verkefnum. Þeir sem upplifa jákvæð samskipti 

við skjólstæðinga eru ánægðari en þeir sem upplifa neikvæð samskipti. Rannsóknin 

leiddi einnig í ljós að sterk tengsl eru á milli óheilbrigðra samskipta við yfirmenn og 

óánægju í starfi. Miklar breytingar hafa verið síðustu áratugi varðandi skipurit 

skipulagsheilda og eru skipurit sem byggð eru á stigveldi að hverfa en það virðist ganga 

hægt hjá lögreglu. Endurnýjun lögregluliðs hefur áhrif á hraðari breytingar frá 

stigveldinu (Nalla, Rydberg og Meško, 2011). 

Starfsánægja getur verið flókin innan ýmissa starfsstétta eins og til dæmis lögreglu. 

Margir þættir geta haft neikvæð áhrif eins og til dæmis þegar lögreglumenn koma sér 

undan störfum og gera eins lítið og þeir komast upp með. Einnig getur það haft neikvæð 

áhrif á starfsánægju þegar þeir lögreglumenn sem ætla að bjarga heiminum verða vitni 

að ömurleika lífsins. Stjórnendur þurfa að leita leiða til að hvetja lögreglumenn áfram til 

að auka starfsánægjuna. Hvatning getur verið á marga vegu. Árangursrík ytri hvatning er 

til dæmis launahækkun og styrkir fyrir auknu námi. Innri hvatning eins og aukið öryggi 

lögreglumanna getur verið meiri hvatning fyrir lögreglumenn heldur en ytri hvatning. 

Fjölbreytileg verkefni geta líka haft hvetjandi áhrif. Ákveðnir þættir hafa áhrif á 

starfsánægju hjá lögreglumönnum. Þessir þættir eru grunnþarfirnar, streita, hrós og 

viðurkenning, sjálfshvatning, viðhorf og heilsa og hreysti (Fortenbery, 2015). Hér á eftir 

verða þessir þættir skoðaðir. 

1. Grunnþarfirnar 

Abraham Maslow, sálfræðingur er einn af þeim fyrstu til að sýna fram á tengsl á milli 

hvatningar og spirituality. Maslow talaði um að þarfir einstaklinga væru í stigveldi og 

kom hann með kenninguna um þarfapíramída. Neðst í píramídanum eru grunnþarfirnar 
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fyrir mat, vatn og skjól. Þegar þeim þörfum er mætt leitar fólk að öryggi og tilfinningu 

um tengsl. Þegar einstaklingurinn er búinn að byggja upp tilfinningaleg tengsl leitar hann 

að leiðum til að styrkja sjálfsmyndina með hrósi og viðurkenningu. Þegar sjálfsmyndin er 

orðin sterk fer einstaklingurinn einnig að taka tillit til þarfa annarra (Barrett, 2010). Sá 

þáttur þarfapíramídans sem snýr að þörf einstaklingsins á hrósi og viðurkenningu er 

áhugaverður þegar kemur að starfi. Ef stjórnendur innan lögreglunnar nota hrós á 

áhrifaríkan hátt getur það verið mikil hvatning fyrir lögreglumenn (Fortenbery, 2015). 

2. Streita 

Lögreglustarfið er talið eitt af þeim störfum sem veldur hvað mestri streitu og er tíðni 

alkóhólisma, sjálfsvígshættu, tilfinningalegra vandamála og skilnaða há meðal lögreglu-

manna. Allir þessir þættir geta haft áhrif á áhuga og virkni lögreglumanna. Verkefni 

starfsins geta aukið streitu hjá lögreglumönnum en lögreglumenn hafa sagt að þó svo að 

starfinu sjálfu fylgi streita að þá valda innri þættir starfsins meiri streitu eins og að vera 

kallaður inn til stjórnanda. Stjórnendur geta því gert breytingar á innri þáttum starfsins 

til að draga úr streitu til dæmis með því að breyta um stjórnunaraðferðir, auka þjálfun, 

bjóða upp á ráðgjöf, breyta verklagi og verkefnum. Þessir innri þættir hafa verið mældir 

sem streituvaldar hjá lögreglumönnum. Afleiðingar streitu hjá lögreglumönnum eru 

neikvæðni, fjarvistir, ótímabær starfslok, slitrótt tilfinningatengsl við aðra þætti lífsins, 

minni skilvirkni, kvartanir og aukin heilbrigðis-vandamál. Lögreglumenn telja að viður-

kenning geti haft jákvæð áhrif á starfsandann og starfsánægjuna (Fortenbery, 2015). 

Streita hefur þar af leiðandi mikil áhrif á starfsánægjuna en veldur oft kulnun í starfi eins 

og kom einnig fram í kaflanum um starfsandann. 

3. Hrós og viðurkenning 

Kenneth Berkowitz (2016) yfirmaður í lögreglunni í Canton í Bandaríkjunum ritar í grein 

sinni Police leaders: Are you giving your officers enough recognition að stærsta gjöfin 

sem stjórnendur geta gefið lögreglumönnum sé klapp á bakið. Hann talar um að hrós sé 

áhrifamesta hvatningin sem stjórnandi innan lögeglunnar getur gefið lögreglumönnum. 

Fjármagn er yfirleitt af skornum skammti innan lögreglu en hrós kostar ekkert en gefur 

mikið sérstaklega þegar lögreglumenn hafa staðið sig umfram væntingar stjórnenda. 

Mikilfengleiki er smitandi en skortur á áhuga einnig. Að mati Berkowitz (snörun):  
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Missa stjórnendur af gullnu tækifæri til að styrkja það sem skiptir máli fyrir 
lögregluembættið þegar þeir hrósa ekki fyrir vel unnin störf. Þegar 
starfsmaður sýnir léleg vinnubrögð eða stendur ekki undir væntingum erum 
við fljót að... refsa honum. Með því að hrósa starfsmönnum sýnum við þeim 
að við erum með puttann á púlsinum og að við séum tilbúin að fjárfesta í 
velgengni þeirra og framlagi til daglegra starfa embættisins (Berkowitz, 
2016).  

Árangursríkir stjórnendur sjá mikilvægi innri þátta eins og afrek, viðurkenningu, ábyrgð 

og framfarir (Fortenbery, 2015). 

4. Sjálfshvatning 

Hvatning frá stjórnendum er mikilvæg en lögreglumenn þurfa einnig að búa yfir 

ákveðinni innri hvatningu Lögreglumenn geta sótt um sérhæfðari störf innan 

embættisins til að auka starfsánægjuna en innan stærri embætta er oft hægt að fá 

flutning. Tilbreyting í starfi getur styrkt faglegan áhuga lögreglumanna. Önnur leið sem 

lögreglumenn geta notað til sjálfshvatningar er að skoða styrkleika sína og hvað er það 

sem veitir þeim hamingju en einnig skoða veikleika sína með gagnrýnum hætti. Þar sem 

stór hluti starfsánægju felst í sjálfshvatningu er mikilvægt að hún sé ennþá meiri þegar 

lögreglumenn hækka í tign og verða sjórnendur. Ef stjórnandinn hvetur ekki sjálfan sig, 

hver gerir það þá? Hvernig getur áhugalaus stjórnandi verið hvetjandi? Mikilvægur 

þáttur stjórnenda er að leiða með því að vera fyrirmynd og umfram allt að hafa jákvætt 

viðhorf (Fortenbery, 2015). 

5. Viðhorf  

Sýnt hefur verið fram á að viðhorf lögreglumanna hefur áhrif á virkni þeirra og áhuga 

(Fortenbery, 2015). Viðhorf lögreglumanna sker úr um hvort starfið brýtur þá eða 

styrkir. Lögreglumenn eru ekki vélar og enginn býst við að þeir sé tilfinningalausir 

gagnvart því sem þeir upplifa. Viðhorf er skoðun okkar og túlkun á aðstæðum og getum 

við alltaf valið okkur viðhorf. Betra er að velja sér jákvætt viðhorf en neikvætt þar sem 

neikvæðar tilfinningar og hugsanir hjálpa okkur ekki og heldur ekki öðrum, hver og einn 

hefur stjórn á sínu viðhorfi og hefur val (Correctional officer, e.d). 

Viðhorf eins og tortryggni þarf að forðast og er mikilvægt að muna að það eru ekki 

allir einstaklingar sjálfhverfir heldur eru líka til einstaklingar sem eru einlægir. Lærð 

hegðun getur haft áhrif á viðhorf, neikvæð upplifun í starfi eða neikvæð hegðun 
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samstarfsmanna getur setið í lögreglumönnum en þá þarf lögreglumaðurinn að muna að 

hann hefur val um að losa sig við neikvæða viðhorfið eða dvelja í því. Hægt er að nota 

þessa upplifun eða reynslu til að læra af henni hvað eigi ekki að gera. Lögreglumenn 

munu eiga slæman dag en hvort þeir ná að halda jákvæðu viðhorfi hefur áhrif á þróun 

þeirra í starfi. Mikilvægt er fyrir lögreglumenn að hafa jákvætt viðhorf þar sem það eru 

ekki bara stjórnendur sem fylgjast með hvernig lögreglumenn bregðast við og hvaða 

viðhorf þeir hafa heldur fylgist almenningur líka með. Lögreglumenn þurfa því að hugsa 

vel um sjálfa sig og kunna sjálfstjórn því hættan er mikil á að þeir þrói með sér neikvætt 

viðhorf (Correctional officer, e.d). 

6. Heilsa og hreysti 

Heilsa og hreysti lögreglumanna hefur áhrif á starfsánægju þeirra. Hægt er að sjá að 

fjarvistir starfsmanna aukast vegna heilsufarsvandamála. Fjarverandi starfsmenn auka 

álagið á aðra starfsmenn, minnka framleiðni og auka kostnað. Í lögreglu þarf að hafa 

lágmarksfjölda lögreglumanna á hverri vakt og geta veikindi og meiðsl valdið því að aðrir 

lögreglumenn þurfa að taka á sig yfirvinnu. Í lögreglu er líkamlegt heilbrigði mikilvægt og 

ef því er ekki sinnt getur það hindrað frammistöðu lögreglumanna. Flestir lögreglumenn 

þurfa að hafa styrk og úthald til að sinna starfinu og er því mikilvægt að heilbrigður 

lífsstíl sé viðhafður (Fortenbery, 2015). 

Nú hefur verið farið yfir hugtökin vinnustaðarmenningu, starfsanda og starfsánægju 

en þau eru nátengd, öll eru þau óáþreifanleg og erfið að greina. Þessi hugtök skarast að 

mörgu leyti og hafa þau áhrif hvort á annað en einnig hafa svipaðir ytri og innri þættir 

áhrif á þá alla. Næst verður upplýsingamiðlun skoðuð eða samskipti. 

2.4 Upplýsingamiðlun 

Árangursrík samskipti innan skipulagsheildar geta stuðlað að heilbrigðum samböndum 

milli stjórnenda og starfsmanna sem getur haft áhrif á starfsandann (Queensland 

government, 2016b). Samskiptafærni er æskilegasti kostur stjórnenda en hægt er að 

fella alla virkni og starfsemi skipulagsheildar undir samskipti á einn eða annan hátt. 

Skipulagning og stjórnun krefst samskipta en einnig þróun skipulagsheildarinnar, 

ákvarðanataka, lausn vandamála og allt sem viðkemur starfsmönnum. Árangur 

skipulagsheildarinnar eykst með betri samskiptum stjórnenda (Kreitner, 2007). 
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Mikilvægt er að vera meðvitaður um sína persónulega þætti til að auðvelda samskipti en 

það felst í því að skilja kosti þess að vera jákvæður, vera meðvitaður um það hvernig 

aðrir skynja mann og að bera sig rétt miðað við aðstæður hverju sinni. Gott er líka að 

taka tillit til umhverfisins sem samskiptin eiga sér stað í, aðstæður og menningarlegt 

samhengi (Queensland government, 2016e). 

2.4.1 Skilgreining á samskiptum 

Keith Davis, fræðimaður á sviði stjórnunar skilgreinir samskipti sem (snörun): „miðlun 

upplýsinga frá einum einstaklingi til annars á þann hátt að þær skiljist“ (Kreitner, 2007, 

bls. 344). Samskipti eru í eðli sínu félagslegt ferli hvort sem þau eru augliti til auglitis eða 

milli hóps fólks í gegnum netið. Ferlið felur í sér sendanda (e. sender), kóðun (e. 

encoding), miðil (e. medium), umskráningu (e. decoding), móttakanda (e. receiver) og 

endurgjöf (e. feedback). Markmið ferlisins er að koma skilaboðum frá einum einstaklingi 

(sendanda) til annars (móttakanda) þannig að þau skiljist. Tilgangur kóðunar er að 

breyta hugsun í tungumál eða kóða sem móttakandinn skilur (Kreitner, 2007). 

Þó að skilaboðin komist skýrt frá sendanda til móttakanda þá þarf ekki að vera að 

merkingin hafi gert það. Móttakandi gæti hafa heyrt bara brot af skilaboðunum eða haft 

lítinn eða engan skilning á þeim. Upplýsingarnar gætu hafa farið á milli einstaklinga en 

það hafa ekki átt sér stað samskipti fyrr en gildi eða merking upplýsinga hefur komist til 

skila. Orð geta haft mismunandi merkingu hjá sendanda og móttakanda sem hefur 

gífurleg áhrif á samskiptaferlið. Hegðun hefur líka áhrif á mannleg samskipti, allur okkar 

persónuleiki hefur áhrif sem flækir í raun samskiptaferlið. Hins vegar er auðvelt að 

misskilja skilaboð þó að þau komist til skila (Bowman og Targowski, 1987). 

Stjórnandi hefur val um margar leiðir þegar kemur að því að miðla upplýsingunum, 

hægt er að nota samtal augliti til auglitis, símtöl, tölvupóst, minnismiða, bréf, skýrslur, 

minnistöflur, fundi, útgáfu og fleira. Robert Lengel og Richard Daft settu upp líkan (e. 

media richness model) sem útskýrir hvaða leiðir eru áhrifaríkastar til samskipta. Miðlun 

er breytileg eftir því hversu árangursrík hún er, frá því að vera árangurslítil til árangurs-

mikil. Samtal augliti til auglitsi er árangursmest vegna þess að á sama tíma og miklar 

upplýsingar eru gefnar er endurgjöfin samstundis og er samtalið persónulegt. Á móti 

kemur að tilkynningar á töflu eða í fjöldatölvupósti gefa minnstan árangur vegna þess að 
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litlar upplýsingar koma fram, endurgjöf er ekki samstundis og eru upplýsingarnar 

ópersónulegar (Kreitner, 2007). 

Vel frambornar upplýsingar þjóna engum tilgangi ef þær skiljast ekki. Vilji 

móttakandans til að skilja upplýsingarnar eru grundvöllur fyrir umskráningu upplýsinga. 

Mikilvægt er að móttakandi skilji málið sem er notað, hvort sem það er tungumálið eða 

faglegt mál. Einnig hjálpar það ef móttakandinn veit tilganginn með upplýsingunum og 

bakgrunnsupplýsingar. Til að ljúka samskiptum er nauðsynlegt að móttakandinn gefi 

endurgjöf en án hennar veit sendandinn ekki hvort upplýsingarnar hafi komist til skila. 

Skilningurinn hefur bæði áhrif á hvernig og hvort það verði áframhaldandi samskipti. 

Hávaði (e. noise) er hluti af samskiptaferlinu á öllum stigum en hávaði er skilgreindur 

sem truflun á flæði samskiptanna. Truflun getur verið vegna heyrnarskerðingar, 

neikvæðs viðhorfs, lyga, misskilnings, truflunar í tækni eða annarra þátta. Hægt er að 

minnka hávaða með framsýni og fjarlægja áreitið (Kreitner, 2007). 

2.4.2 Samskipti innan skipulagsheildar 

Munnleg samskipti geta verið árangursrík þegar þau eru notuð rétt en þau geta líka 

verið til vandræða þegar þau eru notuð rangt. Orðin sem eru notuð eru mikilvæg en jafn 

mikilvægt er hvernig þau eru sögð. Jákvætt tal er hjálplegt og hvetjandi, það býður upp 

á val og lausnir á vandamálum. Í munnlegum samskiptum er árangursríkara að nota 

staðhæfingar út frá sjálfum sér með því að segja til dæmis ég þarf meiri upplýsingar 

áður en ég get tekið ákvörðun heldur en þú þarft að gefa mér meiri upplýsingar áður en 

ég get tekið ákvörðun. Með því að nota ég er verið að segja hvers ég þarfnast en ekki að 

segja einhverjum hvað hann á að gera. Með því að nota ég staðhæfingar er verið að 

sýna ákveðni án þess að vera fjandsamlegur. Með því að nota þú staðhæfingar er sýnd 

árásargirni sem er yfirleitt talin fjandsamleg eða óvinsamleg hegðun. Starfsmenn eru 

líklegri til að bregðast við bón en skipun. Mikilvægt er að vera samkvæmur sjálfum sér, 

ákveðni sýnir sjálfsöryggi og opnar fyrir hugmyndir annarra án þess að sýna linkind. 

Málstíll eins og tónn, hreimur, hæð og hraði raddar hefur áhrif. Sama setningin getur 

haft mismunandi áhrif eftir því hvernig hún er sögð. Hægt er að hvetja fólk eingöngu 

með því að nota jákvæðan málstíl og mikilvægt er að vera skýr og reyna að fá 

viðmælandann til að taka þátt (Queensland government, 2016f). 
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Mikilvægt er að skoða hvaða aðferðir er hægt að nota í samskiptum innan 

skipulagsheilda. Phillip G. Clampitt, sérfræðingur í samskiptum setti fram fimm aðferðir í 

samskiptum (e. communication strategy continuum). Ef upplýsingarnar eru bornar fram 

fullkomlega og nákvæmlega ætti merking þeirra að komast til móttakanda ef þeim er 

miðlað á árangursríkan hátt. Yfirleitt er ein af þessum aðferðum mest áberandi innan 

skipulagsheilda en oft eru samskiptin blanda af einhverjum af þessum fimm aðferðum 

(Kreitner, 2007): 

1. Úða og biðja (e. spray and pray):  

Upplýsingum er hellt yfir óvirka móttakendur. Meiri upplýsingar eru ekkert endilega 

betri. Þessi aðferð er einstefnu, ópersónuleg og er lítil hjálp í henni fyrir móttakendur 

sem standa eftir til að greiða úr hvaða upplýsingar eru mikilvægar eða veigamiklar 

(Kreitner, 2007). 

2. Segja frá og selja (e. tell and sell):  

Upplýsingarnar eru takmarkaðri og tími er tekinn til að útskýra mikilvægi eða gildi 

upplýsinganna. Gallinn er sá að meiri tími fer oft í að undirbúa upplýsingar sem á að 

koma til skila heldur en greina hver þörf móttakandans er fyrir upplýsingarnar (Kreitner, 

2007). 

3. Undirstrikun og könnun (e. underscore and explore):  

Rétt forgangsröðun. Móttakandinn er virkur frekar en óvirkur þátttakandi í ferlinu. 

Starfsmönnum er gefið færi á að veita endurgjöf á upplýsingarnar. Hlustun og 

misskilningur leiðréttur, að byggja samstöðu og skuldbindingu er mikilvægur hluti af 

ferlinu en einnig er tekist á við núverandi eða möguleg vandamál (Kreitner, 2007). 

4. Koma auga á og svörun (e. identify and reply):  

Þessi aðferð krefst viðbragða og oft varnarviðbragða. Fyrri samskipti skipta máli. 

Móttakandinn er ekki bara talinn virkur í ferlinu heldur nauðsynlegur vegna þess að 

hann er talinn búa yfir upplýsingum til að keyra ferlið áfram. Starfsmenn stjórna 

dagskránni á meðan stjórnandinn bregst við umtali og lekum á upplýsingum. Þeir sem 

nota þessa aðferð þurfa að vera góðir hlustendur (Kreitner, 2007). 

5. Halda eftir og viðhalda (e. withhold and uphold):  

Með þessari aðferð segir stjórnandinn starfsmönnum það sem þeir þurfa að vita en 

aðeins þegar stjórnandinn telur þá þurfa upplýsingarnar. Leynd og stjórnun eru afar 
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mikilvæg vegna þess að upplýsingar eru taldar veita völd en þeim er skammtað og eru 

takmarkaðar. Stjórnendur eru stífir og hafa þrönga sýn á sjálfa sig þegar þeim er ögrað 

eða andmælt. Baktal og gremja þrífst í þessari aðferð (Kreitner, 2007). 

Aðferðirnar á báðum endum er vandkvæðum bundnar, báðar eru öfgafullar að því 

marki að starfsmenn fá allar þær upplýsingar sem þeir þurfa en fá þær með litlum eða 

engum samskiptum. Stjórnendur ættu að forðast að nota fyrstu og síðustu aðferðina, 

nota aðra og fjórðu aðferðina sjaldan en nota þriðju aðferðina eins oft og hægt er.  

Galdurinn er svo að nota árangursríkustu samskiptamiðlana (e. richest medium) með 

þessum samskiptaaðferðum (Kreitner, 2007). 

2.4.3 Óformleg samskipti - „Grapevine“ 

Innan skipulagsheildar eru tvennskonar samskipti, hin formlegu og óformlegu. Stundum 

bæta þessi samskipti hvert annað en stundum valda þau togstreitu. Formleg samskipti 

fara eftir hefðbundnum farvegi innan skipulagsheildarinnar með formlegum leiðum og 

miðlum sem talin hafa verið upp hér að ofan (Kreitner, 2007). Hin óformlegu samskipti 

eða „Grapevine“ eins og þau eru stundum kölluð eru samtöl á milli manna til dæmis á 

göngunum, sögusagnirnar hvort sem þær eru staðfestar eða ekki og umtal. Þessi 

óformlegu samskipti verða oft til við eftirfarandi aðstæður: Formlegar leiðir eru of stíft 

skilgreindar eða illa fylgt eftir, stjórnendur gefa ekki upp mikilvægar upplýsingar til 

starfsmanna til að auka vald sitt, starfið er þess eðlis að starfsmaðurinn er í of langan 

tíma frá vinnu og starfsmenn búa ekki við starfsöryggi eins og gerist oft í breytingum. 

Þessar aðstæður auka þörf starfsmanna fyrir upplýsingar frá skipulagsheildinni og líka 

þörfinni á að senda skipulagsheildinni upplýsingar. Þörfin verður oft meiri þegar 

starfsmenn hafa tækifæri til að eiga í óformlegum samskiptum eða skortir upplýsingar 

sem þeir telja sig þurfa (Newstrom, Monczka og Reif, 1974). 

Líklegt er að það sem er tjáð með óformlegum samskiptum séu nýjar upplýsingar en 

þær eru áhugaverðari heldur en gamlar upplýsingar (Newstrom o.fl., 1974). Góðar 

fréttir berast hratt, slæmar fréttir berast hraðar en vandræðalegar fréttir á hraða 

ljóssins (Kreitner, 2007). Óformleg samskipti geta vakið upp tilfinningaleg viðbrögð hjá 

viðtakandanum, algengustu tilfinningarnar eru ótti, von og fjandskapur. Erfitt er að sýna 

engin viðbrögð hvort sem upplýsingarnar eru jákvæðar eða neikvæðar. Alltaf er einhver 

sannleikur í óformlegum samskiptum sem gerir þau trúverðug. Á hinn bóginn geta 
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upplýsingarnar verið tvíræðar, eitthvað hefur dottið út eða þær verið ýktar sem skekkir 

upprunalegu upplýsingarnar. Starfsmenn á öllum stigum skipulagsheildarinnar hafa á 

einhverjum tímapunkti tekið þátt í óformlegum samskiptum en þó eru alltaf einhverjir 

sem taka ekki þátt í þeim. Óformleg samskipti eru ekki endilega lýsandi fyrir 

einstaklingana heldur aðstæðurnar þar sem mismunandi einstaklingar eru rótin að 

óformlegu samskiptunum, halda þeim áfram eða stoppa þau (Newstrom o.fl., 1974). 

Stjórnandinn þarf að hafa tvö mikilvæg atriði í huga þegar verið er að greina óformleg 

samskipti innan skipulagsheildar. Fyrsta atriðið er hvaða áhrif hafa óformleg samskipti á 

skipulagsheildina. Þar sem óformleg samskipti þróast og þrífast fyrir utan formlegu 

samskiptin eiga stjórnendur oft erfitt með að koma auga á þau og skilja. Þetta getur 

valdið misskilningi sem hefur hamlandi áhrif. Að koma auga á óformlegu skilaboðin er 

forsenda þess að stjórnendur geti tekist á við þau. Gildi óformlegu samskiptanna er 

seinni þátturinn sem stjórnendur þurfa að hafa í huga. Skynjar stjórnandinn hvort 

óformlegu samskiptin hafi eitthvað gildi eða eru þau að mestu neikvæð? Starfsmenn 

gætu skynjað gildi samskiptanna vegna þess að viðbótarupplýsingarnar berast hratt en 

stjórnendur gætu skynjað óformlegu samskiptin á neikvæðan hátt vegna þess að það 

grefur undan þeirra valdi til upplýsingagjafar og gerir það að verkum að þeir þurfa að 

eyða tíma í að uppræta kjaftasögur (Newstrom o.fl., 1974). Þrátt fyrir neikvætt viðhorf 

stjórnenda til óformlegra upplýsinga hafa þær jákvæðar hliðar líka. Óformlegar 

upplýsingar geta gefið til kynna hvað er í raun og vera að gerast innan skipulags-

heildarinnar og hvernig starfsmenn upplifa stefnur og strauma skipulagsheildarinnar. 

Starfsmenn fá tilfinningu fyrir því að þeir tilheyri hópnum í gegnum óformlegu 

samskiptin en þau eru einnig notuð fyrir tilfinningalega útrás ótta og kvíða (Kreitner, 

2007). 

Ekki er hægt að eyða óformlegum samskiptum en þau geta verið áhrifarík en einnig 

neikvætt afl. Samskipti geta versnað ef reynt er að eyða óformlegum samskiptum og í 

raun getur það aukið þau. Í rauninni getur stjórnandinn eingöngu fylgst með óform-

legum samskiptum og einstaka sinnum leiðrétt þau ef þau eru farin að valda skaða. Með 

því að vera sýnilegur án þess að vera ógnandi getur stjórnandinn fylgst með en hann 

getur líka borið út óformlegar upplýsingar eftir því sem við á. Það getur reynst gagnlegt 

að setja upp síðu á innri vef skipulagsheildar með algengum spurningum (e. frequently 
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asked questions, FAQ) til að draga úr truflandi upplýsingum eða ónákvæmum orðrómi 

(Kreitner, 2007). Hvort sem um stjórnanda eða starfsmann er að ræða er skynsamlegt 

að fylgja eftirfarandi ráðleggingum: 

Hvort sem þú ert að heyra upplýsingarnar eða segja frá þeim, spurðu þá 
sjálfan þig: Er sannleikur í þessu? Er þetta sanngjarnt gagnvart öllum 
viðeigandi aðilum? Býr þetta til góðvild og betri vináttu? Og að lokum, munu 
viðeigandi aðilar hafa gagn af þessu? Ef svarið er „nei“ við einhverjum af 
þessum spurningum ekki opna munninn. Ef þú er móttakandi upplýsinga 
ertu jafn ábyrgur. Þú ættir að neita því að taka þátt í samtalinu og ábyrgðin 
er þín að koma í veg fyrir að upplýsingarnar fari lengra (Kreitner, 2007, bls. 
351). 

2.4.4 Óyrt samskipti 

Óyrt samskipti eru stór þáttur í samskiptum en þau felast í líkamstjáningu, augn-

sambandi og svipbrigðum. Líkamstjáning getur aukið gildi þess sem sagt er en hún getur 

líka gefið til kynna ef upplifunin af samskiptunum er óþægileg. Tvo þætti þarf að hafa í 

huga þegar líkamstjáning er skoðuð. Í fyrsta lagi skiptir líkamsstaða máli, hvernig þú 

stendur eða situr á meðan á samskiptunum stendur er mikilvægt. Líkamsstaðan ætti að 

vera opin, snúa ætti líkamanum að viðmælandanum. Með því að halla sér örlítið fram á 

við sýnir hlustandinn áhuga á því sem viðmælandinn er að segja og sýnir að það sé verið 

að hlusta á hann. Í öðru lagi getur einfalt látbragð eins og að kinka kolli eða opna lófana 

haft jákvæð áhrif á samskiptin. Neikvæð líkamstjáning getur haft neikvæð áhrif á 

samskiptin og hindrað árangur. Einhver sem er alltaf að kíkja á úrið sitt, leika sér með 

penna eða krota í bók á meðan á samskiptum stendur virðist áhugalaus eða 

ósamvinnuþýður. Önnur neikvæð líkamstjáning er til dæmis að kreppa hnefa, 

krossleggja handleggi, ranghvolfa augunum og að benda. Að halda augnsambandi á 

meðan samskipti eiga sér stað sýnir áhuga (Queensland government, 2016d). 

Augnsamband getur líka sýnt einlægni og öryggi sem er mikilvægt. Með því að 

forðast að horfa í augun á viðmælandanum gefur það áhugaleysi eða taugaveiklun til 

kynna. Auðvitað er samt mikilvægt að stara ekki á viðmælandann. Svipbrigði gefa oft til 

kynna tilfinningar okkar áður en við höfum tækifæri til að tjá þær. Mikilvægt er að sýna 

jákvæð svipbrigði í samskiptum. Einfalt, náttúrulegt bros hjálpar viðmælandanum að 

slaka á. Forðast ætti að sýna neikvæð svipbrigði (Queensland government, 2016d). Óyrt 



52 

samskipti frá stjórnanda hafa töluverð áhrif á hegðun starfsmanna. Jákvæð óyrt 

samskipti eru grunnur að mannlegum samskiptum (Kreitner, 2007). 

2.4.5 Samskipti við stjórnendur 

Samskipti við stjórnendur (e. upward communication) vísa til þess að starfsmenn eru 

hvattir til að deila með stjórnendum sínum tilfinningum sínum og hugmyndum. 

Samkvæmt rannsóknum telur stór hluti starfsmanna að stjórnendur hlusti ekki nóg og 

að það séu engir ferlar til að beina spurningum til stjórnenda. Yfirmenn geta farið 

nokkrar leiðir til að opna á samskiptin. Skoðanakannanir eru hentug lausn fyrir 

stjórnendur til að kanna hvernig starfsmenn meta ýmsa hluti. Starfsmenn eru líklegir til 

að taka þátt ef þeir eru sannfærðir um að niðurstöður leiða til breytinga. Ef niðurstöður 

eru ekki notaðar til breytinga getur það gert starfsmenn afhuga, þeir hætta jafnvel að tjá 

sig og þeir upplifa að þeir hafa sóað tíma sínum. Hægt er að vera með uppástungukassa 

en starfsmenn eru yfirleitt brunnur hugmynda. Þeir geta þá komið nafnlausum tillögum 

til stjórnenda. Sanngjörn og hvetjandi endurgjöf er lykilatriði. Opnar dyr til stjórnenda er 

ein aðferð til að opna á samskipti til stjórneda en það hefur bæði verið lofað og 

gagnrýnt. Þeir sem lofa aðferðina segja að með því geta stjórnendur kæft í fæðingu þau 

vandamál sem koma upp og starfsmenn upplifa að þeim sé heimilt að tala við þá á 

hvaða tímapunkti sem er. Helsta gagnrýnin er sú að þessi aðferð hvetji starfsmenn til að 

sleppa goggunarröðinni sem er í mörgum skipulagsheildum, sérstaklega þeim sem eru 

með stigveldisskipurit. Einnig er gagnrýnt að með þessari aðferð verða stjórnendur oft 

fyrir truflun þegar þeir mega síst við henni en hægt er að laga það með því að hafa 

dyrnar opnar í takmarkaðan tíma á hverjum degi. Stjórnendur geta einnig aukið 

samskiptin með óformlegum fundum þar sem starfsmönnum er leyfilegt að tjá skoðanir 

sínar og hugmyndir þar sem þeir verða ekki gagnrýndir eða þeim refsað fyrir 

hreinskilnina. Starfsmenn þurfa að fá tækifæri til að tjá sig (Kreitner, 2007). 

2.4.6 Hindranir í samskiptum 

Stjórnendur þurfa að vera meðvitaðir um hindranir í samskiptum. Spurningin er alltaf 

hvort upplýsingarnar hafi tilætluð áhrif. Helstu hindranirnar liggja í samskiptaferlinu, 

þær eru líkamlegar, felast í merkingunni eða sálfélagslega þættinum. Hvert skref í 

samskiptaferlinu er mikilvægt og vegna þess hversu flókin samskipti eru getur hvert 

skref verið hindrun í samskiptum. Hindrun einhvers staðar í ferlinu getur gert það að 
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verkum að skilningur glatist. Líkamlegir þættir eins og heyrnarskerðing og fjarlægð getur 

verið hindrun í samskiptum. Stundum er lítið mál að fjarlægja líkamlegar hindranir, til 

dæmis er hægt að endurskipuleggja starfsumhverfið með betri samskipti í huga. 

Hindranir sem felast í merkingu geta til dæmis verið að fólk leggur ekkert endilega sama 

skilning í orð. Oft er til dæmis erfitt fyrir einstaklinga að skilja sérfræðinga sem nota 

sérstök orð og þarf þá oft að umorða hlutina. Sálfélagslega hindrunin er ábyggilega sú 

sem hindrar fleiri samskipti en nokkur önnur. Bakgrunnur fólks, skynjun, gildi, fordómar, 

þarfir og væntingar eru mismunandi á milli einstaklinga. Fyrri reynsla einstaklinga getur 

litað samskipti þeirra og getur einstaklingur haft neikvæðar tilfinningar til valdamikilla 

einstaklinga, vantraust á hitt kynið eða skort sjálfstraust. Persónuleg og fjölskyldu-

vandamál eins og slæm heilsa, alkóhólismi, skortur á svefni og andlegt álag getur haft 

þau áhrif að starfsmaður nær ekki að einbeita sér í vinnunni. Reynsla úr fyrra eða 

núverandi starfi getur valdið reiði, vantrausti og gremju og hefur það yfirleitt miklu meiri 

áhrif á starfsmanninn heldur en vinnutengd samskipti. Til að komast yfir sálfélagslegar 

hindranir í samskiptum er mikilvægt að vera næmur á þarfir og persónulegar kringum-

stæður móttakandans (Kreitner, 2007). 

2.4.7 Upplýsingamiðlun á netinu 

Upplýsingamiðlun fer mikið fram í gegnum tölvupósta í dag. Tölvupóstar eru tvíhöfða 

skrímsli sem er bæði einfalt og skilvirkt en jafnframt misnotað og illa stjórnað. Mikilvægt 

er því að stjórna tölvupóstssamskiptum. Tölvupóstar eru í eigu skipulagsheildarinnar og 

er þar af leiðandi ekki hægt að krefjast þess að tölupóstar séu einkamál (Kreitner, 2007). 

Á Íslandi eru þó engin lög sem banna persónulega notkun tölvupósts í vinnu en hins 

vegar er mælt með að skipulagsheildir setji sér vinnureglur hvað tölvupóstssamskipti 

varðar og ættu þær til dæmis að innihalda hvenær og hvaða einkanotkun er leyfileg, 

hvernig eigi að meðhöndla trúnaðargögn, hvernig skipulagsheildin vaktar netnotkun 

starfsmanna ef hún er til staðar og hverjar afleiðingarnar eru ef vinnureglurnar eru 

brotnar (Póst- og fjarskiptastofnun, e.d.). 

Tölvupóstar ættu að vera nákvæmir og skilaboðin stutt. Rökrétt uppsetning 

tölvupósts sem inniheldur allt sem lesandinn þarf að vita er mikilvæg. Sendandi þarf að 

muna að skrifa tölvupóstinn þannig að lesandi geti samsamað sig. Mikilvægt er að 
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tölvupóstar séu skýrir svo lesandinn viti til hvers er ætlast af honum og að lokum skiptir 

máli að það vanti engar staðreyndir og að málfar og stafsetning sé rétt (Kreitner, 2007). 

2.4.8 Betri samskipti 

Hlustun, ritun og fundarstjórnun er mikilvæg færni í samskiptum. Stjórnendur sem ná 

tökum á þessum þáttum eiga í færri árekstrum í mannlegum samskiptum. Sama hversu 

góðar fyrirætlanir stjórnenda eru getur þeim mistekist í stjórnun ef þeir eru ekki góðir í 

mannlegum samskiptum (Kreitner, 2007). Hér á eftir verður þessum þáttum gerð skil. 

1. Virk hlustun 

Til að samskipti verði árangursrík er mikilvægt að spyrja spurninga. Því meira sem 

stjórnandi veit um þarfir starfsmanna, vilja, áhugamál og aðstæður því meiri líkur eru á 

að útkoman sé báðum í hag. Það er mikilvægt að spyrja réttu spurninganna og gefa sér 

tíma til að hlusta á svarið. Starfsmenn bregðast líka betur við þegar þeir finna að leitað 

sé til þeirra af einlægni eftir skoðun (Queensland government, 2016a). Það er eitt að 

geta spurt spurninga en annað að geta meðtekið svarið. Auðvelt er að láta eigin 

hugsanir, tilfinningar eða skoðanir trufla sig. Einnig heyrir fólk það sem það vill heyra 

eða það sem það býst við að heyra. Næstu skref eru ákveðin í huganum eða dregnar eru 

ályktanir um hvað viðmælandinn ætlar að segja næst. Til að hlustunin sé áhrifarík þarf 

að ýta þessum hugsunum til hliðar og gefa viðmælandanum fulla athygli. Sá sem talar er 

sá eini sem heyrir til fulls það sem hann er að segja (Queensland government, 2016c) og 

því miður skiptir engu máli það sem sagt er ef enginn er að hlusta (Kreitner, 2007). 

Virk hlustun er að veita viðmælendum athygli, bæði yrtum og óyrtum skilaboðum. 

Mikilvægt er að fylgjast með líkamstjáningu og ekki leyfa huganum að reika, auðvelt er 

að missa af mikilvægum upplýsingum ef athyglin er skert sem getur leitt til misskilnings 

eða vandræðalegra aðstæðna. Með því að spyrja spurninga er auðveldara að halda 

athygli og stjórna hraða samskiptanna. Virk hlustun ætti að leiða til fulls skilnings á því 

sem viðmælandinn er að segja en endurgjöf í formi endurtekningar í eigin orðum eykur 

skilninginn. Hægt er að umorða eða taka saman það sem sagt hefur verið en gott er að 

gera þetta reglulega í samskiptunum (Queensland government, 2016c). 
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2. Árangursrík ritun 

Árangursrík ritun er lykilatriði í kóðun upplýsinga í samskiptaferlinu. Merkingar og 

sálfélagslegar hindranir er auðveldara að yfirstíga ef ritunin er gerð af kunnáttu. 

Mikilvægt er að hafa ritunina einfalda til þess að draga saman það nauðsynlegasta. Meiri 

líkur eru á að lesandinn haldi sér við efnið ef bréfið, minnismiðinn eða skýrslan er skýr. 

Samsetning ritunar má ekki vera of stíf og þarf að hæfa erindinu. Mikilvægt er að vera 

nákvæmur þegar verið er að rita hugsanir, skoðanir eða hugmyndir en það skiptir einnig 

máli að gera það í sem fæstum orðum. Textinn þarf að vera stuttur án þess að fórna 

mikilvægum upplýsingum (Kreitner, 2007). 

3. Fundarstjórnun 

Fundir eru stór hluti allra skipulagsheilda hvort sem þeir eru boðaðir til að komast að 

staðreyndum, leysa vandamál eða koma á framfæri upplýsingum. Fundir taka allajafna 

mikinn tíma stjórnenda og oft eru þeir sóun á dýrmætum tíma og afkastalitlir. Hver sem 

ástæðan er fyrir fundi ber stjórnandanum skylda til að nota tímann á áhrifaríkan hátt. 

Nokkur atriði er gott að hafa í huga til að fundir séu árangursríkir. Fundir eiga að vera 

boðaðir út af einhverju sérstöku markmiði en ekki af vana. Búa þarf til dagskrá fyrir 

fundinn og er gott að dreifa henni daginn áður. Miðla þarf til starfsmanna hvaða 

væntingar eru gerðar til þeirra svo þeir geti undirbúið sig. Gott er að takmarka aðsókn 

annarra á fundinn en þeirra sem nauðsynlega þurfa að mæta. Í upphafi fundar ætti að 

vera stutt yfirlit yfir það sem hefur verið áorkað og hvað er framundan en alltaf ætti að 

ræða fyrst þau verkefni sem eru mest krefjandi á meðan athygli fundarmanna er óskert. 

Gott er að hvetja fundarmenn til þátttöku án þess að fara út fyrir dagskrána. Í lok fundar 

er mikilvægt að ganga úr skugga um að allir viti hvaða hlutum fundarmenn eru ábyrgir 

fyrir. Tímastjórnun er mikilvæg þegar kemur að fundum og eiga þeir að hefjast á réttum 

tíma og ljúka á réttum tíma. Fundarstjórnun inniheldur alla þætti samskiptaferlisins, líka 

að takast á við hávaða og hindranir. Árangursríkir fundir skipta miklu máli fyrir nútíma 

skipulagsheildir sem byggja flestar á teymisvinnu (Kreitner, 2007). Hér hefur verið farið 

yfir upplýsingamiðlun en hún hefur áhrif á vinnustaðarmenningu, starfsanda og 

starfsánægju. í næsta kafla verður farið yfir rannsóknaraðferð rannsóknarinnar. 
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3 Rannsóknaraðferð 

Í eftirfarandi kafla verða skoðaðar þær rannsóknaraðferðir sem voru notaðar. Notast var 

við blandaða aðferð þar sem bæði megindleg og eigindleg rannsókn var gerð. Fjallað 

verður um mælitæki, framkvæmd og þátttakendur beggja aðferðanna en fyrst verður 

gert grein fyrir blönduðu aðferðinni. 

3.1.1 Blönduð aðferð – samleitandi snið 

Rannsóknin er blönduð og notast var við samleitandi snið (e. convergent design) þar 

sem megindlegum og eigindlegum gögnum er safnað á svipuðum tíma. Á þessum tíma 

getur gagnasöfnun annarrar aðferðar haft áhrif á hina og öfugt. Gögnin eru greind í sitt 

hvoru lagi og birtar í niðurstöðum. Niðurstöður beggja aðferða eru svo bornar saman í 

umræðunni og túlkaðar (Fetters, Curry og Creswell, 2013).  

Samleitandi sniði fylgja styrkleikar og veikleikar þeirra eigindlegu og meigindlegu 

rannsóknaraðferða sem notaðar eru hverju sinni, í þessari rannsókn eru styrkleikarnir og 

veikleikarnir því þeir sömu og í þversniðsrannsókn og fyrirbærafræði sem er lýst hér á 

eftir. Hins vegar getur verið styrkleiki að nota blandaða aðferð til að gefa fyllri mynd af 

því sem verið er að rannsaka en einnig minnka líkur á að skekkjur myndist þegar fleiri en 

ein aðferð er notuð. Veikleikar blandaðrar aðferðar eru þeir að rannsakandi þarf að hafa 

gott vald á fleiri en einni rannsóknaraðferð og gagnaöflun getur orðið viðamikil og væri 

því hagkvæmt ef slíkar rannsóknir væru unnar í teymi (Sigurlína Davíðsdóttir og Anna 

Ólafsdóttir, 2016). 

3.1.1.1 Framkvæmd 

Ástæðan fyrir því að valið var að nota blandaða rannsóknaraðferð er sú að niðurstöður 

megindlegu rannsóknaraðferðinnar gáfu tilefni til að kafa dýpra ofan í viðfangsefnið til 

að fá heildstæðari mynd af fyrirbærinu. Megindlegra gagna var aflað fyrst og þau greind 

og í beinu framhaldi var eigindlegra gagna aflað og þau greind. Samhliða var heimildum 

safnað í fræðilega hlutann. Niðurstöður beggja aðferða voru bornar saman og þær 

túlkaðar. Nánari lýsing á framkvæmd aðferðanna er útskýrð hér á eftir. 
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3.1.2 Megindleg aðferð – þversniðsrannsókn  

Megindlegar rannsóknir geta gefið okkur mikilvægar upplýsingar um þýðið út frá 

úrtakinu sem notað er en þær geta gefið gott heildaryfirlit (Sigurlína Davíðsdóttir, 2016). 

Gerð var þversniðsrannsókn (e. cross-sectional study) sem er lýsandi rannsóknaraðferð 

(e. descriptive study design) þar sem mælt var einu sinni í ákveðnu úrtaki. Lýsandi 

rannsóknir reyna að lýsa fyrirbærum og grípa ekki inn í það sem er mælt (e. non-

experimental). Leitast var við að lýsa ástandi starfsanda innan lögreglunnar á höfuð-

borgarsvæðinu. Helstu kostir þversniðsrannsókna eru að niðurstöðurnar geta gefið 

mikilvægar upplýsingar um hvernig staða mála er á ákveðnum tímapunkti en ókostirnir 

eru þeir að gögnum er einungis aflað á þessum eina tímapunkti. Ekki er því hægt að sýna 

fram á orsakasamband (e. causal relationship) (Yang o.fl., 2010) og er innra réttmæti (e. 

internal validity) þar af leiðandi yfirleitt veikt í þversniðsrannsóknum (Bryman og Bell, 

2007). Aðrir þættir sem gætu ógnað innra réttmæti rannsóknarinnar eru til dæmis 

sagan, það er að segja hvað er að gerast í þjóðfélaginu og brottfall þátttakenda í 

rannsókninni (Ragnheiður Harpa Árnadóttir, 2016). Ytra réttmæti (e. outer validity) segir 

til um hvort hægt sé að alhæfa niðurstöðurnar yfir á annað þýði (e. population) og 

aðstæður (e. context) og er það yfirleitt sterkt í þversniðsrannsóknum. Innri áreiðanleiki 

(e. internal consistency) rannsóknarinnar felst til dæmis í því að sami raðkvarði er 

notaður í öllum svörum. Áreiðanleika spurningakönnunarinnar væri hægt að finna með 

því að endurtaka hana eftir ákveðinn tíma (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2016).   

3.1.2.1 Mælitæki  

Notast var við spurningakönnun sem rannsakandi bjó til með það að markmiði að ná 

utan um tengslahugtakið starfsandi (e. spirituality in the workplace) (viðauki 1). Kostur 

rannsóknar af þessu tagi er fjölbreytni þar sem hægt er að safna upplýsingum um marga 

þætti með einföldum hætti og niðurstöðurnar flokkaðar eftir algengi afstöðu til 

þáttanna sem spurt er um. Þátttakandi svaraði spurningakönnuninnni á eigin 

forsendum, einn og ótruflaður. Ókostir slíkrar spurningakönnunar snúa að rann-

sakandanum sjálfum, mælitækinu og þátttakendum. Rannsakandi gæti hafa spurt rangra 

spurninga eða þær verið illa orðaðar eða misvísandi. Þátttakandi gæti hafa misskilið 

spurninguna og ekki gefst tækifæri til útskýringar. Spurningakönnun gæti því gefið ranga 
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mynd af því fyrirbæri sem verið er að kanna ef hún er ekki nægilega vel unnin. Erfitt 

getur verið að ná til þátttakanda og þeir sem hafa sterkustu skoðanirnar eru líklegri til 

að taka þátt en þeir sem hafa minni eða enga skoðun (Cooper og Schindler, 2006).  

Spurningakönnunin samanstóð af níu lokuðum spurningum, einni opinni spurningu 

og fimm bakgrunnsspurningum. Notaður var fimm-þrepa raðkvarði í lokuðu 

spurningunum með miðjukostinum hvorki/né og sjötta valmöguleikanum vil ekki svara. 

Fimm þrepa kvarði hefur þann kost umfram þriggja þrepa kvarða að svörin dreifast 

frekar og minni líkur eru á að upplýsingar tapist. Hann hefur þann kost umfram sjö eða 

níu þrepa kvarða að fólk á auðveldara með að greina svarkostina. Svarkosturinn vil ekki 

svara gaf þeim svarendum sem voru óvissir, töldu sig ekki vita nógu mikið um málið eða 

vildu einfaldlega ekki svara valkost á meðan miðjukosturinn var hlutlaus (Grétar Þór 

Eyþórsson, 2016).  

3.1.2.2 Framkvæmd  

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar 20. janúar 2017. Spurningakönnunin var 

send með vefkönnunarforritinu Surveymonkey 25. janúar og var hún opin til 1. febrúar. 

Áminning var send út 30. janúar. Á forsíðu könnunarinnar fylgdi kynningarbréf (viðauki 

2) um rannsóknina sem innihélt upplýsingar um rannsakanda, leiðbeinanda og hverjir 

voru þátttakendur. Upplýsingar voru um að einstök svör yrðu ekki rakin til einstaklinga, 

að þátttakanda var heimilt að sleppa einstökum spurningum eða könnuninni í heild sinni 

án eftirmála og að gögnum yrði eytt þegar búið væri að vinna úr þeim. Með þátttöku 

veitti þátttakandi samþykki að unnið yrði úr upplýsingunum.  

3.1.2.3 Þátttakendur  

Þýði rannsóknar var allir almennir lögreglumenn, rannsóknarlögreglumenn og varð-

stjórar á höfuðborgarsvæðinu og voru þeir allir í úrtaki. Rannsakandi fékk netfangalista 

237 lögreglumanna frá mannauðsstjóra lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og svöruðu 

87 þeirra spurningakönnuninni.  

3.1.3 Eigindleg rannsóknaraðferð – fyrirbærafræði 

Með eigindlegum rannsóknum er hægt að fara nánar og dýpra í niðurstöður 

megindlegra rannsókna, til dæmis með viðtölum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2016). Í 

eigindlega hluta rannsóknarinnar var stuðst við fyrirbærafræði (e. phenomenology) sem 
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rannsóknaraferð. Fyrirbærafræðin er í eðli sínu bæði heimspeki og rannsóknaraðferð og 

er Edmund Husserl helsti upphafsmaður hennar. Fyrirbærafræðin sem rannsóknar-

aðferð leitast við að rannsaka mannlega reynslu einstaklinga á fyrirbærinu eins og þeir 

upplifa hana. Rannsakandi aflar gagna frá einstaklingum sem hafa reynslu af fyrirbærinu 

með viðtölum og þróar skilgreiningu á því hvað þeir upplifðu og hvernig (Creswell, 

2013). Fyrirbærafræðin einblínir á sjónarhorn fyrstu persónu og að einstaklingurinn 

þekki aðeins sína upplifun (Sigríður Halldórsdóttir, 2016). Martin Heidegger lagði fram 

mikilvægan skilning á fyrirbærafræðinni með útskýringum sínum á samhuglægni (e. 

intersubjectivitiy). Heidegger vildi meina að fyrirbærafræðin útskýrði ekki einungis 

upplifun einstaklingsins af fyrirbærinu heldur líka tengslin á milli einstaklinga og 

sameiginlega upplifun þeirra og skilning á fyrirbærinu (Ferencz-Flatz, 2015). 

Fyrirbærafræðin er í stöðugri þróun og hafa til dæmis Spiegelberg, Adrian Van Kaam, 

Giorgi, Colaizzi og Moustaka sett fram lýsingar á hinni fyrirbærafræðilegu aðferð 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2016 og Creswell, 2013). Rannsakandi fór eftir aðferð Moustaka 

og eru skrefin í aðferð hans eftirfarandi: 

1. Rannsakandi ákveður að fyrirbærafræðin sé besta leiðin til að rannsaka 

fyrirbærið. Fyrirbæri sem best verða skilgreind með lýsingu á upplifun margra 

einstaklinga eða sameiginlegrar reynslu henta vel inn í fyrirbærafræðilega 

rannsókn til að þróa ferla eða stefnur eða til að öðlast dýpri skilning á 

fyrirbærinu. 

2. Kennsl borin á fyrirbærið.  

3. Rannsakandi gerir grein fyrir heimspekinni á bak við fyrirbærafræðina. Til 

dæmis samhuglægni, hlutlægan raunveruleika og reynslu einstaklingsins. 

Rannsakandi verður að losa sig við fyrirframgefnar hugmyndir til að lýsa 

upplifun einstaklingsins.  

4. Gögnum aflað frá einstaklingum sem hafa upplifað fyrirbærið með 

djúpviðtölum, stundum mörg viðtöl við hvern einstakling. Mælt er með 

viðtölum við 5 – 25 einstaklinga sem allir hafa upplifað fyrirbærið. Einnig er 

hægt að safna öðrum gögnum eins og ljóðum, athugunum, dagbókum, tónlist 

og annarri tegund listar, hljóðrituðum viðtölum og formlega skrifuðum svörum.  
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5. Þátttakendur eru spurðir tveggja opinna spurninga, hver er þín reynsla af 

fyrirbærinu og hvað hefur áhrif á fyrirbærið. Þátttakendur eru spurðir fleiri 

opinna spurninga til að fá dýpri skilning á fyrirbærinu.  

6. Greining gagna fer fram með þeim hætti að lögð er áhersla á lykilsetningar sem 

veita skilning á því hvernig þátttakandi upplifir fyrirbærið. Rannsakandi setur 

þessar lykilsetningar upp í þemu. Þetta ferli er oft bein lína (e. horizonalization).   

7. Lykilsetningarnar og þemun eru síðan notuð til að skrifa lýsingu (e. textural 

description) á reynslu þátttakanda. Einnig er skrifuð lýsing á samhengi eða 

umhverfi sem hafði áhrif á það hvernig þátttakandi upplifði fyrirbærið kallað 

hugmyndaríkt frávik (e. imaginative variation) eða skipulagslýsing (e. structural 

description). Moustaka bætir við þetta skref að rannsakandi skrifi einnig um 

sína reynslu og hvað hefur haft áhrif. Creswell telur lýsingu rannsakanda eigi 

heima í upphafi rannsóknarinnar eða í umræðukafla um hlutverk 

rannsakandans. 

8. Rannsakandi skrifar samsetta lýsingu sem lýsir kjarnanum (e. essence) í 

skipulagslýsingunni og skrifuðu lýsingunni á reynslu þátttakenda. Fyrst er 

áherslan lögð á sameiginlega reynslu þátttakenda. Skrifaður er kafli, löng 

málsgrein eða tvær þar sem lesandi upplifir að hann skilji betur hvernig það er 

fyrir einstakling að upplifa fyrirbærið (Creswell, 2013).  

Ferli fyrirbærafræðilegrar rannsóknar er samt sem áður ekki bein lína heldur flæði sem 

ekki er tekið í skrefum. Hugmyndin getur breyst á öllum stigum rannsóknarinnar allt 

þangað til niðurstöðurnar eru skrifaðar. Lykilsetningar sem eru svipaðar eru settar í 

klasa (e. clusters) og mynda þemu. Þemu birtast oft í orðum þátttakenda en stundum 

þarf rannsakandinn að setja merkinguna í orð. Fyrirbærafræðin er samt ekki svona 

einföld og þemu eiga það til að skarast þar sem lykilsetningar passa í fleiri en eitt þemu. 

Rannsakandinn finnur rauðan þráð í sameiginlegri reynslu þátttakenda. Rannsakandi 

getur einnig fundið einstaka lykilsetningar sem passa ekki inn í mynstrið og geta þær 

sýnt fram á að þegar uppi er staðið er verið að rannsaka reynslu einstaklingsins. Tengslin 

á milli þema er jafn mikilvæg og þemun sjálf (Tesch, 1987).  

Trúverðugleiki (c. Credibility) eða innra réttmæti rannsóknarinnar felst í því hversu 

auðveldlega lesandi getur þekkt reynsluna af lýsingunni eða að lesandi þekkir hana 

þegar hann mætir henni eftir að hafa lesið um hana í niðurstöðum. Yfirfærslugildi 



61 

rannsóknar eða ytra réttmæti er þegar hægt er að setja niðurstöður rannsóknar í 

samhengi fyrir utan rannsóknina, þegar lesanda finnst niðurstöður hafa notagildi eða 

merkingu út frá hans eigin reynslu, þegar niðurstöðurnar passa við rannsóknargögnin og 

þegar vel hugsaðar niðurstöður birta bæði þætti sem einkenna fyrirbærið og þá sem 

gera það ekki. Traustleiki (e. dependability) eða áreiðanleiki rannsóknarinnar felst í því 

að annar rannsakandi geti fylgt eftir framkvæmd rannsóknarinnar eða fengið svipaða 

niðurstöðu en ekki niðurstöðu sem er á skjön við rannsóknarniðurstöður miðað við að 

vera með sömu rannsóknargögn, fræðasýn og aðstæður. Staðfestanleika (e. con-

firmability) eða hlutlægni rannsóknarinnar er náð þegar trúverðugleika, yfirfærslugildi 

og traustleika er náð. Staðfestanleiki vísar ekki til huglægni eða hlutlægni rann-

sakandans heldur til niðurstaðna sjálfrar rannsóknarinnar, hversu gott samræmi er á 

milli rannsóknarspurninga, aðferðar við gagnasöfnun og greiningar og hversu vel söfnun 

gagna og greininga tókst, hversu vel er gerð grein fyrir stöðu núverandi þekkingar og 

hvort það komi vel fram hvert þekkingarframlagið er með þessari rannsókn, hvert 

mikilvægi rannsóknarinnar er fyrir viðkomandi fræðasvið og hversu vel var staðið að 

henni siðferðilega og heildrænt. Gæði rannsóknarinnar felst í gæðum úrtaksins, í 

fyrirbærafræði er talið að sex þátttakendur sé nægjanlega stórt úrtak til að ná mettun 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2016). 

3.1.3.1 Mælitæki  

Í eigindlegum rannsóknum er yfirleitt talað um rannsakandann sem mælitækið. Renata 

Tesch (1987), rithöfundur bókarinnar Qualitative Research, talar um að flestir fyrirbæra-

fræðilegir rannsakendur geti sagt fyrirfram hverjar niðurstöður rannsóknar þeirra verði 

og séu í raun að fá staðfestingu eða lýsingu á tilgátu sinni. Ástæðan er sú að fyrirbæra-

fræðilegir rannsakendur velja sér fyrirbæri til að rannsaka sem þeir hafa einhverja 

þekkingu á eða áhuga. Oftast velja þeir fyrirbæri sem hefur þýðingarmikla merkingu fyrir 

þá, þeir eru búnir að kynna sér fyrirbærið annaðhvort persónulega eða faglega og vita 

mikið um það áður en gagna er aflað. Ef ástæður eru persónulegar getur rannsóknin 

verið eingöngu til að uppfylla þarfir rannsakandans. Þekkingin mótast og víkkar, breytist 

og verður ríkari þegar reynsla einstaklinga er skoðuð. Engir tveir rannsakendur komast 

því að nákvæmlega sömu niðurstöðu því þeir eru með mismunandi reynslu og fræðasýn 

(e. paradigm) (Tesch, 1987).  
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Rannsakandinn þarf að vera agaður og skipulagður í yfirferð sinni á viðtölunum þegar 

hann er að skoða lykilsetningarnar og þemun byrja að birtast. Samanburður er líklega 

mikilvægasta mælitækið í fyrirbærafræðilegum rannsóknum vegna þess að með því að 

bera saman getum við raðað saman þeim hlutum sem eru líkir og búið þannig til 

skipulag sem gerir efnið aðgengilegra. Rannsakandinn þarf líka að hafa gott innsæi og 

treysta á það. Innsæið kemur með þeirri þekkingu sem rannsakandinn býr yfir á 

fyrirbærinu þar sem hann þekkir eða skilur það sem þátttakandinn er að tala um. Hann 

þarf að vera góður hlustandi og hafa góða athygli, vera þolinmóður og umburðarlyndur. 

Hann þarf að vera gagnrýninn á gögnin og á sjálfan sig, endurskoða gögnin, vera opinn 

fyrir nýjum hugmyndum og geta sökkt sér í gögnin. Rannsakandi veit að rannsókninni er 

lokið þegar mettun (e. saturation) hefur átt sér stað, það er að segja þegar ekki er hægt 

að bæta neinu við. Færni rannsakanda skiptir öllu máli og ef vel tekst til á lesandinn að 

geta borið kennsl á fyrirbærið af lýsingunni (Tesch, 1987).  

Rannsakandi var með lykilspurningarnar „Hvernig upplifir þú starfsandann innan 

lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu?“ og „Hvaða þættir finnst þér hafa mest áhrif á 

starfsandann?“. Einnig voru sjö opnar spurningar til að dýpka skilninginn á starfs-

andanum og tengslum þátttakanda við sjálfan sig, aðra og tilganginn (viðauki 3). Til að 

kafa enn dýpra var rannsakandi búinn að undirbúa sig með spurningum til að fylgja eftir 

svari þátttakanda.  

3.1.3.2 Framkvæmd  

Rannsakandi sendi bréf (viðauki 4) mannauðsstjóra lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu 

14. febrúar 2017 til að áframsenda til lögreglu-manna. 16. febrúar var bréfið sent til 

lögreglumannanna. Áminning var send 27. febrúar og aftur 17. mars. Viðtölin voru tekin 

í húsnæði barnavinafélagsins Sumargjafar, Skipholti 5 og gert var ráð fyrir því að viðtölin 

tækju um klukkustund. Áður en viðtalið var tekið fengu lögreglumenn kynningarbréf um 

rannsóknina (viðauki 5) sem innihélt upplýsingar um rannsakanda, leiðbeinanda og 

hverjir voru þátttakendur. Upplýsingar voru um að einstök svör yrðu ekki rakin til 

einstaklinga, að þátttakanda var heimilt  að hætta þátttöku án útskýringa og nokkurra 

eftirmála, að gögnum yrði eytt þegar búið væri að vinna úr þeim og að nöfn þátttakenda 

yrðu dulkóðuð í niðurstöðum. Einnig skrifuðu þátttakendur og rannsakandi undir 

upplýst samþykki (viðauki 6). Með undirskrift staðfesti þátttakandi að hafa fengið 
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upplýsingar um rannsóknina og samþykkti að taka þátt í henni, að hafa fengið afhent 

kynningarbréf með upplýsingum um rannsóknina og framkvæmd hennar og að hann 

gerði sér ljóst að hann gæti hafnað eða hætt þátttöku í rannsókninni á hvaða tímapunkti 

sem væri án útskýringa og án nokkurra eftirmála. Með undirskrift rannsakanda staðfesti 

hann að hafa upplýst þátttakanda um rannsóknina og framkvæmd hennar í samræmi 

við persónuverndarlög nr. 77/2000. 

3.1.3.3 Þátttakendur  

Þátttakendur voru valdir með sjálfboðaliðaúrtaki þar sem rannsakandi óskaði eftir að 

þátttakendur gæfu kost á sér sem hafa persónulega reynslu af fyrirbærinu. Með því að 

nota úrtak sjálfboðaliða áttu allir almennir lögreglumenn, rannsóknarlögreglumenn og 

varðstjórar kost á að taka þátt. Ókosturinn við þessa aðferð er sá að einstaklingar sem 

veljast í úrtakið eru oft ekki dæmigerðir fyrir þýðið þar sem einstaklingurinn þarf að hafa 

áhuga, áræðni og frumkvæði til að bjóða sig fram (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2016). Erfiðlega gekk að afla þátttakenda með þessari aðferð en einungis 

þrír gáfu kost á sér í viðtal eftir að bréfið var fyrst sent út, tveir gáfu kost á sér eftir að 

fyrri áminningin var send út og enginn þegar önnur áminning var send. Í heildina gáfu 

því fimm lögreglumenn kost á sér í viðtal. Fimm viðtöl voru ekki nóg til að ná mettun á 

upplýsingum og notaði rannsakandi því einnig snjóboltaúrtak til að afla þátttakenda. 

Rannsakandi lagði ríka áherslu á að nafnleynd yrði ekki stefnt í hættu eins og hættan er í 

snjóboltaúrtaki og fékk þar af leiðandi ekki þátttakendur til að benda á aðra eins og gert 

er ráð fyrir heldur almenna borgara sem hvöttu lögreglumenn til að taka þátt. Haft var 

samband við um tuttugu lögreglumenn og gáfu fimm af þeim kost á sér til viðtals. 

Þátttakendur voru því tíu í heildina. 

Þátttakendur hafa allir persónulega reynslu af starfsandanum innan lögreglunnar á 

höfuðborgarsvæðinu. Þeir eru allir með mismunandi bakgrunn en tilgangur eigindlegra 

rannsókna er ekki að greina þátttakendur niður eftir lýðfræðilegum þáttum til að tryggja 

rétta skiptingu í úrtakinu heldur er markmiðið að fá fram ólíka upplifun frá þessum hóp. 

Lýðfræðilegir þættir eru yfirleitt lítilvægir eða óviðeigandi (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2016). Þeir lýðfræðilegu þættir sem komu fram hjá þátttakendum eru 

kyn, starfsaldur, starfsstig og starfseining. Af þessum tíu þátttakendum eru átta karlar 

og tvær konur og hafa starfað í tíu til þrjátíu ár sem lögreglumenn. Þeir skiptast í þrjá 



64 

rannsóknarlögreglumenn og sjö almenna lögreglumenn þar af fjóra varðstjóra og starfa 

þeir á mismunandi starfseiningum innan lögreglunnar. Viðtölin voru tekin á tímabilinu 

22. febrúar til 7. apríl 2017 og voru að meðaltali klukkutími að lengd.  

3.1.4 Takmarkanir rannsóknar 

Lögreglumennirnir sem voru þátttakendur í eigindlega hluta rannsóknarinnar eru með 

starfsreynslu á bilinu 10 – 30 ár. Rannsóknin endurspeglar þar af leiðandi ekki skoðanir, 

reynslu og upplifun lögreglumanna með minni eða meiri starfsaldur. Starfseiningarnar 

eru margar innan lögreglunnar, allir lögreglumennirnir hafa reynslu af fleiri en einni 

starfseiningu. Starfseiningarnar voru ekki bornar saman heldur upplifun lögreglu-

mannanna á starfsandanum, tengslum þeirra við þá sjálfa, samskiptum við samstarfs-

menn og stjórnendur og hvernig þeir upplifa tilganginn. 

Bakgrunnur og reynsla rannsakanda getur takmarkað rannsóknina. Tengsl rann-

sakanda við fyrrverandi lögreglumenn og fagleg tengsl við efnið getur haft áhrif á 

fyrirframgefnar skoðanir. Reynslu rannsakanda var ýtt til hliðar til að gæta hlutleysis 

gagnvart upplifun og reynslu lögreglumannanna. Takmarkanir geta verið fólgnar í stærð 

rannsóknarinnar en hún er smá. Ekki er hægt að alhæfa um niðurstöðurnar en þær gefa 

ákveðnar vísbendingar um það hvernig lögreglumenn upplifa starfsandann. 

3.1.5 Siðferðileg álitamál 

Rannsóknarferlið var lifandi og tók breytingum á meðan á rannsókninni stóð. Til dæmis 

var upphaflega ætlunin að skoða hvort að starfsandi innan lögreglunnar á 

höfuðborgarsvæðinu hafi áhrif á starfsánægju lögreglumanna eins og kemur fram í 

kynningarbréfum sem rannsakandi gerði (viðaukar 2, 4 og 5), skjali um upplýst samþykki 

(viðauki 6) og tilkynningu til Persónuverndar (viðauki 7) en þegar líða tók á rannsóknina 

reyndist nóg að greina starfsandann. Í fyrirbærafræðilegum rannsóknum er rými fyrir 

sveigjanleika af þessu tagi eins og Tesch (1987) tekur fram getur hugmyndin breyst á 

öllum stigum rannsóknarinnar allt þangað til niðurstöður eru skrifaðar.  

Í upphafi stefndi rannsakandi að því að taka djúpviðtöl við átta lögreglumenn en 

þegar uppi stóð voru þeir tíu þar sem tveir bættust óvænt við. Erfitt og tímafrekt 

reyndist að afla þátttakenda. Rannsakandi getur aðeins getið sér til um ástæður þess en 

eftir að hafa rætt við einstaklinga sem tengjast lögreglunni á einn eða annan hátt gætu 
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þær verið nokkrar. Eins og kemur fram í kaflanum um lögregluna á höfuðborgarsvæðinu 

skrifa lögreglumenn undir þagnarskyldu þegar þeir hefja störf hjá lögreglunni á 

höfuðborgarsvæðinu sem nær ekki einungis til þátta starfsins heldur líka alls sem gerist 

innan veggja embættisins og getur það valdið ótta ef þeir myndu þekkjast af 

niðurstöðunum. Mikil umfjöllun um lögregluna á höfuðborgarsvæðinu í fjölmiðlum 

undanfarin misseri eins og kemur fram í inngangi gæti haft þau áhrif að lögreglumenn 

séu tregir til að segja sína skoðun á starfsandanum. Einnig getur verið að lögreglumenn 

hafi ekki opnað tölvupóstinn af áhugaleysi þar sem um er að ræða rannsókn og hafa því 

eytt honum um leið og hann barst. Að lokum getur verið að einhverjir hafi haldið að 

tölvupósturinn sem var um eigindlega hlutann hafi verið áminning um spurninga-

könnunina og eytt honum án þess að lesa. 

Persónuvernd mælti með að rannsakandi noti aðrar aðferðir til að ná til þátttakenda 

fyrir eigindlegu rannsóknina heldur en megindlegu rannsóknina. Rannsakandi tilkynnti 

rannsóknina (viðauki 7) til Persónuverndar samkvæmt lögum um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000. Um leið og búið var að tilkynna rannsóknina 

mátti rannsakandi hefja rannsóknina en ef Persónuvernd hefði gert athugasemd hefði 

þurft að hætta rannsókninni tafarlaust eða gera breytingar á tilhögun rannsóknar eftir 

því sem við átti. Rannsakandi fékk athugasemd (viðauki 8) varðandi öflun þátttakenda í 

megindlega hluta rannsóknarinnar samkvæmt 8. grein laganna um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga. Miðlun þátttakendalista til rannsakanda getur talist 

sjálfstæð vinnsla persónuupplýsinga. Þar sem rannsakandi er almennur borgari en ekki 

starfsmaður lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu var ekki talið æskilegt að hann hefði 

þær upplýsingar undir höndum þar sem ekki var vitað með vissu hvort lögreglumenn 

hefðu gefið samþykki fyrir dreifingu netfangalistans. Rannsakandi var því beðinn um að 

eyða listanum fyrir öflun þátttakenda í eigindlega hlutanum. Rannsakandi fékk þó 

munnlegt leyfi frá lögfræðingi Persónuverndar um að halda áfram megindlega hluta 

rannsóknarinnar með þeim fyrirvara að hætta ef athugasemd bærist frá einhverjum 

þátttakanda. Athugasemd Persónuverndar hafði engin áhrif á niðurstöður spurninga-

könnunarinnar sem var lögð fyrir þar sem með þátttöku gáfu lögreglumenn samþykki 

sitt til að unnið yrði með upplýsingar sem þeir veittu. Í eigindlega hlutanum mælti 

Persónuvernd með því að senda mannauðsstjóra lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu 

bréf sem hann myndi áframsenda á sama þýði og notað var í megindlega hlutanum og 
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þátttakendur myndu gefa kost á sér í viðtal. Persónuvernd gerði ekki athugasemd við 

rannsóknina sjálfa og tók enga afstöðu til efnis hennar. 

Í niðurstöðukafla er allstaðar talað um lögreglumenn og ekki vísað í kyn þeirra. 

Rannsakandi lagði mikla áherslu á að gæta trúnaðar við þátttakendur sérstaklega í 

lýsingum þeirra á sértækum aðstæðum. Nöfnum lögreglumanna var breytt í lýsandi heiti 

sem endurspeglar lýsingar þeirra. 

3.1.6 Samantekt  

Rannsóknaraðferðum hefur verið lýst í þessum kafla. Megindleg og eigindleg aðferð var 

notuð, spurningakönnun var send á lögreglumenn og tekin voru tíu ítarleg viðtöl. Næst 

verða niðurstöður rannsóknarinnar skoðaðar.   
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4 Niðurstöður  

Eftirfarandi kafla er skipt upp í niðurstöður megindlega hluta rannsóknarinnar og 

niðurstöður eigindlega hluta rannsóknarinnar. Í lok umfjöllunar um báðar aðferðirnar er 

svo samantekt á niðurstöðum. Byrjað er á megindlega hlutanum. 

4.1 Niðurstöður megindlega hluta rannsóknarinnar 

Niðurstöður úr megindlega hluta rannsóknarinnar er skipt upp í þrjá þætti. Í fyrsta lagi 

var lýðfræðilegur bakgrunnur þátttakenda kannaður. Í öðru lagi var upplifun þeirra á 

starfsandanum könnuð. Í þriðja lagi var upplifun lögreglumanna á tengslum við sig sjálfa, 

aðra og tilganginn könnuð. Spurningarnar voru ekki keyrðar saman við bakgrunns-

upplýsingar þar sem rannsakandi taldi að lýðfræðilegir þættir hefðu óveruleg áhrif á 

starfsanda líkt og starfsánægju eins og kemur fram í rannsókn Nalla, Rydberg og Meško 

(2011). Markmiðið var að kanna hvort að lýðfræðilegir þættir endurspegluðu starfandi 

lögreglumenn, til dæmis kynjahlutfall. Fyrst verða niðurstöður um þátttakendur sjálfa 

skoðaðar. 

4.1.1 Þátttakendur 

Fyrst verður greint frá bakgrunnsupplýsingum þátttakenda og svarhlutfalli. Spurt var um 

bakgrunnsupplýsingar eins og kyn, aldur, starfsaldur, á hvaða starfseiningu þeir starfa og 

hvaða starfi þeir gegna. Spurningakönnunin var send út til 237 almennra lögreglumanna, 

varðstjóra og rannsóknarlögreglumanna á höfuðborgarsvæðinu. Í heildina svöruðu 87 

lögreglumenn spurningakönnuninni sem gerir 37% svarhlutfall. 

Eins og kemur fram í töflu 1 voru konur rétt rúmlega 19% af þeim lögreglumönnum 

sem svöruðu könnuninni og karlmenn tæplega 81% en 84 lögreglumenn svöruðu 

spurningunni. Svarhlutfallið endurspeglar hlutföll kynjanna í lögreglunni á höfuðborgar-

svæðinu miðað við tölur frá 1. febrúar 2016 en þá voru 18% lögreglumanna konur og 

82% karlar (Ríkislögreglustjórinn, 2016). 
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Tafla 1. Svarhlutfall greint eftir kyni  

        Svar Fjöldi Hlutfall 

Karl 68 80,95% 

Kona 16 19,05% 

Alls 84 100% 

 

Fimm lögreglumenn gáfu ekki upp aldur sinn en af þeim 82 lögreglumönnum sem 

svöruðu eru flestir á aldrinum 36 – 40 ára eins og sést á mynd 1 eða rúmlega 20%. 

Tæplega 64% þeirra sem svöruðu eru undir fertugu.  

 

Mynd 1. Svarhlutfall greint eftir aldri  

 

Af þeim 87 lögreglumönnum sem svöruðu spurningakönnuninni voru níu sem slepptu 

spurningunni um starfsaldur. 78 lögreglumenn svöruðu því spurningunni og af þeim eru 

45% þeirra með 11 – 30 ára starfsreynslu eins og fram kemur á mynd 2. 

 

Mynd 2. Svarhlutfall greint eftir starfsaldri 
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Eins og fram kemur í töflu 2 svöruðu einungis 72 lögreglumenn því á hvaða 

starfseiningu þeir starfa. Af þeim starfa tæplega 60% á Hverfisgötunni. Hátt hlutfall 

lögreglumanna sem starfa á Hverfisgötunni endurspeglar að Hverfisgatan er 

fjölmennasta starfseiningin sem auk lögreglustöðvar 1 er þar líka umferðardeildin og 

miðlæga rannsóknardeildin. Rúm 18% vinna á Dalvegi og rúm 11% vinna á bæði 

Vínlandsleið og Flatahrauni. 

 

Tafla 2. Svarhlutfall greint eftir starfseiningu 

        Svar Fjöldi Hlutfall 

Hverfisgata 43 59,72% 

Flatahraun 8 11,11% 

Dalvegur  13 18,06% 

Vínlandsleið 8 11,11% 

Alls 72 100% 

 

 

Lögreglumenn voru beðnir um að svara hvort þeir sinntu almennri löggæslu eða 

rannsóknum. Með almennri löggæslu var átt við þá lögreglumenn sem sinna almennum 

löggæslustörfum á einni af starfsstöðvunum fjórum eða þá sem eru varðstjórar. 

Rannsóknarlögreglumenn eru þeir lögreglumenn sem sinna störfum á einni af 

starfsstöðvunum fjórum eða í miðlægri rannsóknardeild. Af þeim lögreglumönnum sem 

svöruðu spurningunni sinna tæp 57% þeirra almennri löggæslu og rúm 43% rannsóknum 

eins og fram kemur í töflu 3. Þann 1. febrúar 2016 voru almennir lögreglumenn og 

varðstjórar rúmlega 65% starfandi lögreglumanna en rannsóknarlögreglumenn tæplega 

35% (Ríkislögreglustjórinn, 2016). Hátt hlutfall rannsóknarlögreglumanna sem svöruðu 

spurningakönnuninni gæti verið vegna þess að þeir vinna meira fyrir framan tölvuna 

heldur en almennir lögreglumenn sem eru meira úti á vettvangi.  
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Tafla 3. Svarhlutfall greint eftir starfsheiti 

        Svar Fjöldi Hlutfall 

Almennur lögreglumaður  45 56,96% 

Rannsóknarlögreglumaður 34 43,04% 

Alls 79 100% 

   

4.1.2 Starfsandi 

Starfsandinn var metinn í spurningum 1, 8 og 9. Hér á eftir verður skoðað hversu miklu 

máli lögreglumönnum finnst góður starfsandi vera, hvort þeir hafi hugleitt að hætta 

störfum sem lögreglumenn vegna óánægju með starfsandann og hvernig þeir upplifa 

starfsandann innan lögreglunnar.  

Öllum lögreglumönnum sem svöruðu spurningakönnuninni þykir starfsandinn skipta 

máli, rúm 95% þeirra fannst hann skipta mjög miklu máli og tæp 5% miklu máli eins og 

kemur fram í töflu 4.  

Tafla 4. Upplifun lögreglumanna á mikilvægi starfsandans 

        Svar Fjöldi Hlutfall 

Mjög miklu máli  83 95,40% 

Miklu máli 4 4,60% 

Hvorki miklu né litlu máli 0 0% 

Litlu máli 0 0% 

Mjög litlu máli 0 0% 

Alls 87 100% 

 

Lögreglumennirnir voru spurðir að því hvort þeir hefðu oft, sjaldan eða aldrei hugleitt 

að hætta störfum sem lögreglumaður vegna óánægju með starfsandann. Hlutfall þeirra 

sem svöruðu var nánast jafnt á alla svarmöguleika eða um það bil þriðjungur sem hafði 

oft hugleitt að hætta störfum, sjaldan eða aldrei eins og fram kemur í töflu 5. Þrír 

lögreglumenn kusu að svara ekki spurningunni.  
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Tafla 5. Lögreglumenn sem hafa hugleitt að hætta störfum 

        Svar Fjöldi Hlutfall 

Oft  29 34,52% 

Sjaldan  28 32,14% 

Aldrei  27 33,33% 

Alls 84 100% 

 

Allir lögreglumennirnir nema einn svaraði spurningunni hvernig þeir upplifa 

starfsandann innan lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Af þeim sem svöruðu upplifa 

flestir hann hvorki góðan né slæman eða tæplega þriðjungur. Rétt rúmlega 30% upplifa 

starfsandann mjög góðan eða góðan á meðan rúmlega 37% upplifa hann mjög slæman 

eða slæman eins og kemur fram í töflu 6.  

Tafla 6. Upplifun lögreglumanna á starfsandanum 

        Svar Fjöldi Hlutfall 

Mjög góður 4 4,65% 

Góður  22 25,58% 

Hvorki góður né slæmur 28 32,56% 

Slæmur 18 20,93% 

Mjög slæmur 14 16,28% 

Alls 86 100% 

4.1.3 Tengsl  

Starfsandinn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu var skoðaður með tilliti til tengsla í 

spurningum 2 – 7 og 10. Spurningarnar endurspegla upplifun lögreglumanna á 

tengslunum við sig sjálfa, aðra og tilganginn eins og fram kemur hér á eftir. 

4.1.3.1 Tengsl við sjálfan sig 

Spurt var hversu lítil eða mikil áhrif lögreglumaðurinn hefur á mikilvægar ákvarðanir 

sem varða starf hans eða starfsumhverfi. Eins og fram kemur í töflu 7 telja 29% 

lögreglumannanna sem svöruðu sig hafa mikil eða mjög mikil áhrif á starf sitt og 
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starfsumhverfi en 43% telja sig hafa lítil eða mjög lítil áhrif. Einn lögreglumaður kaus að 

svara ekki spurningunni.   

Tafla 7. Áhrif lögreglumanna á starf sitt eða umhverfi 

        Svar Fjöldi Hlutfall 

Mjög mikil 4 4,65% 

Mikil 21 24,42% 

Hvorki mikil né lítil 24 27,91% 

Lítil  18 20,93% 

Mjög lítil 19 22,09% 

Alls 86 100% 

4.1.3.2 Tengsl við aðra 

Spurningarnar 2, 3, 4, 5 og 7 fjalla um hvernig lögreglumaðurinn upplifir tengsl sín við 

aðra. Skoðað er hvernig lögreglumaðurinn upplifir upplýsingaflæðið á sinni stöð, hversu 

mikið eða lítið traust hann beri til samstarfsmanna sinna og næsta yfirmanns, hversu 

mikið eða lítið rými sé fyrir ólíkar skoðanir á starfsstöðinni og hversu mikinn eða lítinn 

stuðning hann eigi vísan í næsta yfirmanni þegar erfiðleikar koma upp í vinnunni.  

Allir lögreglumennirnir svöruðu spurningunni um hvernig þeim fyndist upplýsinga-

flæðið á sinni stöð. Eins og kemur fram í töflu 8 telja rétt rúmlega 39% lögreglu-

mannanna upplýsingaflæðið vera gott eða mjög gott á móti tæplega 23% sem telja það 

slæmt eða mjög slæmt. 

Tafla 8. Upplifun lögreglumanna á upplýsingaflæðinu 

        Svar Fjöldi Hlutfall 

Mjög gott 8 9,20% 

Gott  26 29,89% 

Hvorki gott né slæmt 33 37,89% 

Slæmt  12 13,79% 

Mjög slæmt 8 9,20% 

Alls 87 100% 
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Ef skoðað er hversu mikið eða lítið traust lögreglumennirnir bera til samstarfsfélaga 

sinna kemur í ljós að tæplega 82% bera mikið eða mjög mikið traust til samstarfsmanna 

sinna á meðan einungis tæplega 6% bera lítið eða mjög lítið traust til samstarfsmanna 

sinna eins og kemur fram í töflu 9. Spurt var almennt um traust til samstarfsmanna og 

ekki gerður greinarmunur á faglegu og persónulegu trausti.  

Tafla 9. Traust lögreglumanna til samstarfsmanna 

        Svar Fjöldi Hlutfall 

Mjög mikið 19 21,84% 

Mikið 52 59,77% 

Hvorki mikið né lítið 11 12,64% 

Lítið 4 4,60% 

Mjög lítið 1 1,15% 

Alls 87 100% 

 

Ef við skoðum hins vegar hversu mikið eða lítið traust lögreglumennirnir bera til 

næsta yfirmanns kemur í ljós að tæpir tveir þriðju bera mikið eða mjög mikið traust til 

næsta yfirmanns en tæplega 15% lítið eða mjög lítið traust til þeirra eins og kemur fram 

í töflu 10. Ef borið er saman traust til samstarfsmanna og næsta yfirmanns kemur í ljós 

að lögreglumennirnir bera meira traust til samstarfsmanna en næsta yfirmanns eins og 

kemur fram í töflum 9 og 10.  

Tafla 10. Traust lögreglumanna til næsta yfirmanns 

        Svar Fjöldi Hlutfall 

Mjög mikið 20 22,99% 

Mikið 37 42,53% 

Hvorki mikið né lítið 17 19,54% 

Lítið 8 9,20% 

Mjög lítið 5 5,75% 

Alls 87 100% 
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Þriðjungur þeirra lögreglumanna sem svaraði spurningunni um hversu mikið eða lítið 

rými er fyrir ólíkar skoðanir á starfsstöðinni fannst það mikið eða mjög mikið og tæplega 

29% fannst það vera lítið eða mjög lítið eins og kemur fram í töflu 11.   

Tafla 11. Upplifun lögreglumanna á rými fyrir ólíkar skoðanir 

        Svar Fjöldi Hlutfall 

Mjög mikið 7 8,05% 

Mikið 22 25,29% 

Hvorki mikið né lítið 33 37,93% 

Lítið 14 16,09% 

Mjög lítið 11 12,64% 

Alls 87 100% 

 

Af þeim lögreglumönnum sem svöruðu finnst tæplega 64% þeirra þeir eiga mikinn 

eða mjög mikinn stuðning í næsta yfirmanni þegar erfðileikar koma upp í vinnunni á 

móti einungis tæplega 18% sem finnst þeir eiga lítinn eða mjög lítinn stuðning í sínum 

næsta yfirmanni eins og kemur fram í töflu 12. Tveir lögreglumenn kusu að svara ekki 

spurningunni.  

Tafla 12. Upplifun lögreglumanna á stuðningi frá næsta yfirmanni 

        Svar Fjöldi Hlutfall 

Mjög mikinn 19 22,35% 

Mikinn 35 41,18% 

Hvorki mikinn né lítinn 16 18,82% 

Lítinn 7 8,24% 

Mjög lítinn 8 9,41% 

Alls 85 100% 

4.1.3.3 Tengsl við tilganginn 

Spurning 10 var opin þar sem lögreglumennirnir gátu svarað með sínum eigin orðum. 

Spurningin var: Hvaða ástæða er fyrir því að þú gerðist lögreglumaður? Mörg svaranna 
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endurspegla tengsl lögreglumannanna við tilgang eins og „áhugi fyrir að koma að gagni 

og hjálpa fólki á erfiðum tímum“ eða að lögreglan vinni „göfugt starf og mikilvægt“. Einn 

lögreglumaður segir: „Taldi mig og tel mig enn hafa verið sendur hingað“ og annar telur 

starfið vera „hugsjón“. Einn segir: „Ég vil hjálpa fólki og leggja mitt af mörkum til að 

bæta samfélagið“ sem endurspeglast í orðum margra annarra sem vilja „gera gagn í 

samfélaginu“.  

Ástæða nokkurra lögreglumanna fyrir því að hafa valið starfið er tilviljun, eins og til 

dæmis birtist í orðum tveggja lögreglumanna: „Það gerðist bara óvart og ég sé ekki eftir 

því“ og „tilviljun í upphafi í bland við forvitni“. Einnig var lögreglustarfið „gamall 

draumur frá því ég var lítið barn“ eða „alltaf planið“. Lögreglustarfið virtist „spennandi 

starf“ og „fjölbreytni“ heillaði auk þess sem að „áhugi“ fyrir starfinu var nefndur sem 

ástæða fyrir því að starfið var valið. Tveir þriðju þeirra sem svöruðu spurninga-

könnuninni gáfu upp ástæður fyrir því að lögreglustarfið var valið og endurspegluðu 40% 

svaranna tengsl við tilgang. 

4.1.4 Samantekt úr megindlega hlutanum 

Bakgrunnsupplýsingar gáfu til kynna að kynjahlutfallið er svipað og var skráð 1. febrúar 

2016 hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu eða 19% kvenna á móti 81% karla. 

Lögreglumenn með 10 – 30 ára starfsaldur voru 45% þátttakenda en eins og kemur fram 

í eigindlega hlutanum að þá voru viðtölin tekin við þann hóp. Öllum lögreglumönnum 

sem tóku þátt finnst starfsandinn skipta máli en fleiri telja hann slæman en góðan. Tveir 

þriðju lögreglumanna hafa hugleitt að hætta störfum vegna starfsandans. Fjórir af 

hverjum fimm lögreglumönnum bera meira mikið traust til samstarfsfélaga sinna. 

Tæplega tveir þriðju lögreglumanna bera mikið traust til yfirmanna sinna og svipað 

hlutfall lögreglumanna telja sig eiga vísan stuðning í þeim. Hins vegar telur einungis 

þriðjungar rými fyrir ólíkar skoðanir. Rétt undir helmingi þeirra lögreglumanna sem gáfu 

upp ástæðu fyrir því af hverju þeir völdu starfið endurspeglaði einhvern tilgang. Hér 

lýkur samantekt á niðurstöðum úr megindlega hluta rannsóknarinnar og verða næst 

skoðaðar niðurstöður úr eigindlega hlutanum.  
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4.2 Niðurstöður eigindlega hluta rannsóknarinnar  

Hér verður lýst reynslu og upplifun tíu lögreglumanna í lögreglunni á höfuðborgar-

svæðinu. Niðurstöðurnar eru túlkun rannsakanda á viðtölunum. Viðtölin voru tekin á 

hlutlausum stað í húsnæði barnavinafélagsins Sumargjafar, Skipholti 5 þar sem var gott 

næði.  

Ekki er getið til um lýðfræðilega þætti hvers lögreglumanns eins og starfsheiti, við 

hvaða starfseiningu hann vinnur, kyn, lífaldur eða starfsaldur. Í orðum lögreglu-

mannanna gæti hins vegar verið hægt að lesa til um þessa þætti. Í niðurstöðukaflanum 

er talað um lögreglumennina með númerum en þeim hefur verið gefið lýsandi heiti til 

að aðgreina þá fyrir umræðukaflann. Lýsandi heitin eru öll í karlkyni eins og nafnorðið 

lögreglumaður þó svo að tveir af viðmælendunum séu konur. Eftirfarandi lýsandi heiti 

voru notuð og eru númer lögreglumannanna innan sviga: hinn Heppni (1), hinn 

Skoðanaglaði (2), hinn Fullsaddi (3), hinn Lofsamlegi (4), hinn Reglufasti (5), hinn Sátti 

(6), hinn Fróðleiksfúsi (7), hinn Glöggi (8), hinn Forláti (9) og hinn Matgóði (10).  

Lykilsetningar úr viðtölunum voru skoðaðar og merking þeirra greind. Sjö þættir voru 

skoðaðir sérstaklega, tengsl lögreglumanns við sjálfan sig, verklag, starfsandi, tengsl og 

samskipti við samstarfsmenn, næsta yfirmann og yfirstjórn og loks tilgangur. Hver 

þessara þátta var skoðaður og þemun greind sem birtast hjá hverjum og einum 

lögreglumanni. Þættirnir sjö eru hafðir í sviga á eftir þema hvers þáttar hjá lögreglu-

mönnunum.  
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4.2.1 Lögreglumaður 1 – hinn Heppni 

Lykilsetningar voru skoðaðar og merking þeirra greind. Þemun sem birtast hjá 

lögreglumanni 1 eru:  

1. Það er mannlegt að rífast en djöfullegt að erfa (tengsl við sjálfan sig) 

2. Þú verður aldrei fullnema í þessu (verklag) 

3. Öldugangur á löggunni núna (starfsandi) 

4. Ein stór fjölskylda (samstarfsmenn) 

5. Heppinn með yfirmenn (næsti yfirmaður) 

6. Auðvelt að sækja upplýsingar (yfirstjórn)  

7. Rosalegt leikrit (tilgangur) 

  

„Það er mannlegt að rífast en djöfullegt að erfa“ 

Lögreglumaður 1 hefur frá því hann var barn langað til að vera lögreglumaður. Hann 

hefur reynslu á mörgum sviðum lögreglunnar innan bæði almennu deildar og rann-

sóknar og hefur verið heppinn að fá „að vinna við áhugamálið sitt“. Hann upplifir sig 

ágætlega í starfi og er „alltaf tilbúinn að hjálpa ef... á bjátar“. Hann upplifir að það er 

talsvert leitað til hans. Hann telur að hann sé löngu orðinn nógu gamall til að vita að 

hann getur ekki „verið vinur allra“ og hugsar að „það [sé] örugglega fullt af fólki sem 

þolir [hann] ekki“. Hann erfir ekki hlutina og hefur það viðhorf að „það er mannlegt að 

rífast en djöfullegt að erfa“. 

Að hans mati bítur lítið á hann og hann gerir eiginlega ekkert sérstakt til að halda sér 

andlega heilbrigðum. Hann telur sig í „rosalega góðu jafnvægi“ og bíður „ennþá eftir 

sjokkinu út af sumum málum“. Hann gerir sér grein fyrir því að það gæti komið. 

Baklandið er gott í kringum hann en hann segir að „þú getur náttúrulega ekki sett allt á 

konuna þína eða maka þinn“ fyrir utan að „það er ekki allt sem má fara“. Hann hefur 

ekki talið sig þurfa að nota sálfræðiþjónustuna sem lögreglumenn hafa aðgang að. Hann 

veit í raun „ekki hvernig það virkar“ og í huganum finnst honum það „mjög skrýtið 

concept“.  

Lögreglumaður 1 hefur sótt einhverja örfáa styrki í sjóði Landssambands lögreglu-

manna en hann notar íþróttastyrkinn á hverju ári. Hann gæti samt „trúað því að [hann] 
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komi til með að gera það meira núna“ þar sem hann er meira í dagvinnu. En hvernig 

upplifir lögreglumaður 1 þá vinnuna? Það verður skoðað næst. 

 

„Þú verður aldrei fullnema í þessu“ 

Lögreglumaður 1 upplifir að lögreglan sé „skrýtið starf og sérstakt“.  

Ein birtingarmyndin í starfinu, við þurfum stundum að gera eitthvað sem er 
gegn okkar sannfæringu og okkar skoðunum en engu að síður verðum við að 
framkvæma þær.  

Reynsla lögreglumanns 1 er að innan lögreglunnar sé:  

Mjög ljótur, svartur húmor... við getum gert grín að öllu sem við lendum í, 
það er eiginlega alveg sama hversu ógeðslegt eða skrýtið það er, við höfum 
rými til að gera grín að því og það er eitthvað sem fáir skilja. Það held ég að 
hjálpi lögreglumönnum í gegnum stóra skafla oft. Það mundi ekki þola 
dagsljósið.  

Það er mikil mannekla í lögreglunni að mati lögreglumanns 1 og „sérstaklega má 

segja á götunni“. „Það er ekkert leyndarmál það vantar lögreglumenn“ en það er ekkert 

gert í því. Ef þú hins vegar „nennir ekki að vinna vinnuna þín þá náttúrulega þarftu bara 

að hætta“ og almennt séð upplifir hann:  

Þú ert að sjá lögreglumenn koma nýja og ferska inn og þeir eru að brenna 
upp bara á tveimur árum út af eilífri neikvæðni, bara hreinlega flýja lögguna, 
þetta unga, ferska, graða fólk sem vill bjarga heiminum.  

Honum finnst að þessir nýju lögreglumenn þurfi að: „Læra af þeim sem hafa reynsluna 

og [að] getað leitað til þeirra“ en það sé „svolítið laust í reipunum núna“. Hann upplifir 

„að lögreglustarfið er þannig að þú kannt það aldrei, þú verður aldrei fullnema í þessu“. 

„Símenntun verður að vera í löggunni“ og „þegar þú kannt orðið allt að þá er tímabært 

að hætta“ finnst honum. En hvernig myndi þá lögreglumaður 1 lýsa starfsandanum 

innan lögreglunnar? Næst verður hann skoðaður.  

 

„Öldugangur á löggunni núna“ 

Lögreglumaður 1 upplifir starfsandann tvíþættan, annars vegar eru „mjög neikvæðir 

einstaklingar sem eru þarna inni og eru orðnir mjög pirraðir og þreyttir á vinnunni“ og 

hins vegar „alveg hinn póllinn þar sem fólk er bara mjög ánægt og líður bara vel“. En 
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hann upplifir að það sé „öldugangur á löggunni núna, það mæðir mikið á og litlir 

peningar og það reynir rosalega á starfsfólkið“. Honum finnst að þeir sem séu „jákvæðir 

og reyna að sinna [starfinu] eftir bestu getu“ skili sér í betri starfsanda og ef hann sé 

góður skili það sér líka í vinnunni en svo séu „þessir neikvæðu sem hafa allt á hornum 

sér en vilja samt ekki neitt annað“. Hann upplifir að óánægjan risti ekki djúpt „en það 

heyrist hátt í þeim [neikvæðu] og það er leiðinlegt“. Lögreglumaður 1 myndi vilja hafa 

starfsandann betri og telur að fólki þurfi að fara „pínulítið í naflaskoðun“, honum finnst 

hlutirnir ekki bara vera svartir og það sé „mjög auðvelt að benda á jákvæðu hlutina“. 

Hann telur að ef fólk sé ósátt í vinnunni þá þurfi það að hætta, „breyta til eða reyna að 

vinna eitthvað í [sínum] málum ekki bara vera í fýlu“. 

Þeir þættir sem lögreglumanni 1 finnst hafa áhrif á starfsandann eru til dæmis að 

„aðbúnaður þarf að vera góður“ til dæmis ef útkallsbílar eru bilaðir getur það virkað 

„mjög neikvætt á lögreglumenn“, „aðstaða inni“ þarf líka að vera góð, líkamsræktar-

aðstaða „gerir lögreglumönnum gott“ og „ef hún er góð þá er það til bóta fyrir andann“.  

Einnig gæti hjálpað til við góðan starfsanda innan lögreglunnar að lögreglan 
hefði góðan upplýsingafulltrúa, fjölmiðlafulltrúa sem gæti komið og borið 
hönd fyrir höfuð lögreglumanna sem verða fyrir miklu aðkasti fjölmiðla.  

Lögreglumaður 1 upplifir að það sæki mikið að lögreglumönnum, að þeir séu alltaf í 

upptöku og verið sé að sýna þá á vettvangi í vinnu. Honum finnst fjölmiðar duglegir að 

klippa til þannig að lögreglumenn líti illa út og að þetta fari „mjög illa í lögreglumenn og 

reynir mikið á persónulegt líf þeirra og fjölskyldur“. Hann upplifir að „manneklan og 

peningaleysið“ hafi mikil áhrif og telur að „almenningur geri sér enga grein fyrir því hvað 

ástandið er slæmt“. Hvernig lögreglumaður 1 upplifir tengslin og samskipti við 

samstarfsmenn verður skoðað næst.   

 

„Ein stór fjölskylda“  

Lögreglumaður 1 segir að hans bestu vinir séu „sumir hérna í löggunni“ og lögregluna 

vera eins og „ein stór fjölskylda“ sérstaklega þegar unnið er á vöktum þá sækir fólk 

„svolítið í innviðinn til að skemmta sér með og eiga góðar stundir“. Samskiptin „eru að 

mestu leyti góð en auðvitað eru alltaf einhverjir árekstrar“ og er hann „ekkert alltaf 

sammála öllum“. Hans upplifun er að lögreglan er „stærsti saumaklúbbur á Íslandi“ þar 
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sem „er mikið kjaftað og mikið baknag“ og að það sé „mikil samkeppni á gólfinu“ þar 

sem lögreglumenn eru þá að „tala hvern annan niður... sem er ekki gott og er óþarfi“. 

Að hans mati felst þá samkeppnin í því „að vera mestur og bestur og vera klárari en 

aðrir“, lögreglumenn eru þá að gagnrýna hvern annan og „gera lítið úr verkum þess sem 

stendur þér við hlið“ og upphefja sjálfan sig „á kostnað annarra“. Hann telur að baktalið 

risti „sennilega ekki djúpt en þeir sem taka þetta inn á sig og þeir sem þola ekki svona að 

þeir brenna fljótt upp þarna“ en hann upplifir ekki að einelti viðgangist í löggunni en það 

er „oft kallað hópefli fyrir alla nema einn“ innan lögreglunnar. Hann telur að þeir sem 

séu öðruvísi „geti átt erfitt uppdráttar“. Lögreglumaður 1 upplifir samt að hann myndi 

ekki vilja „hafa neinn annan á bak við sig þegar á reynir“ og tala þeir mikið saman, til 

dæmis eru teknir „viðrunarfundir í erfiðum málum“. 

Hann upplifir að viðhorfið „þú verður ekki rekinn fyrir að gera ekki neitt“ sé ríkt í 

löggunni. Lögreglumenn, „nánast alltaf karlmenn... eru svona hvatvísir og fara stundum 

fram úr sjálfum sér“. „Þar af leiðandi gera þeir mistök“ og þó lögreglumaður sé duglegur 

„fær hann gagnrýni og kvartanir en sá sem gerir ekki neitt fær engar kvartanir“ og 

„stundum sé miklu betra að sitja bara inni“ og fá sama kaupið. Lögreglumaður 1 upplifir 

að „þeir sem hafa verið reknir“ séu allir „ofboðslega duglegir lögreglumenn“ sem „hafa 

gert ein mistök samanber til dæmis Löke málið sem tröllréði öllu hérna“ sem þurfti bara 

aðeins „að temja“ lögreglumanninn. Þó að þetta viðhorf sé ríkjandi er „síðan þegar á 

hólminn er komið að þá eru allir einhvern veginn fyrstir út og tilbúnir í allt“ en „það er 

samt talsvert um að þarna séu starfsmenn sem gera mjög lítið“.  

Lögreglumaður 1 telur að nýta þurfi betur unga fólkið og „vera svo bara með fólk 

nærri því sem að getur leiðbeint“. Honum finnst „glapræði“ að ráða starfsmann og fá 

„ekkert út úr honum fyrstu fimm árin“ en það yrði aldrei gert á almennum markaði. 

Hann vill því sjá „unga nýútskrifaða lögreglumenn saman á bíl... af því að þeir eru svo 

duglegir“. En hvernig upplifir lögreglumaður tengsl sín við næsta yfirmann? Það verður 

skoðað næst.  
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„Heppinn með yfirmenn“ 

Lögreglumaður 1 upplifir mjög góð samskipti við næsta yfirmann: 

Ég kem til dyranna eins og ég er klæddur þannig að ég hef góða reynslu af 
skoðanaskiptum. Ég segi mína meiningu og bakka með mínar skoðanir ef... 
önnur betri kemur. Það er mjög mikið skeggrætt... þá eru fengnar skoðanir 
og menn skiptast á skoðunum og oft breytist taktíkin hratt.   

Þegar upp er staðið á yfirmaðurinn þó síðasta orðið. Hann telur sig „búinn að vera 

mjög heppinn með yfirmenn“: 

Mér gengur mjög vel að vinna með þeim sem stýra og eins og ég segi ég virði 
svolítið þeirra skoðanir og ég kem með athugasemdir... og ef það er á það 
hlustað þá held ég því áfram.  

„En auðvitað koma árekstrar þar eins og annars staðar“ en hans reynsla er sú að þeir 

geti „hnakkrifist og svo er það bara búið“. Hann upplifir að hann hafi mikið „traust 

þeirra“. 

Lögreglumanni 1 finnst það „ríkt í lögreglunni en sem betur fer er það að breytast“ að 

þú ert:  

... hækkaður í tign þangað til þú ræður ekki við starfið og þá ertu þar í 
staðinn fyrir að færa þig aftur niður þar sem þú varst góður starfsmaður og 
leyfa þér að vinna á þeim grundvelli... og fólk sækir frá svoleiðis 
starfsmönnum. Það er náttúrulega nokkuð auðvelt hérna í Reykjavík að 
breyta um deildir eða færa sig milli deilda og þú þekkir nánast alla sem að 
stýra í löggunni og hvernig þeir eru og heyrir umtalið og... þá sækir maður 
ekki þangað. Þetta ómögulega starfsfólk sem að væri löngu, löngu búið að 
reka á almennum markaði... við sitjum uppi með það. Við erum náttúrulega 
skipaðir embættismenn, erfitt að hreyfa við okkur. 

Lögreglumaður 1 myndi leita til næsta yfirmanns ef hann vantaði stuðning „en „nota 

bene“... lögreglumaðurinn stendur einn og sér ef eitthvað gerist“. Hann upplifði atvik í 

vinnunni þar sem var brotið á honum: 

...og þar var í rauninni stuðningurinn þá enginn nema bara að ég fékk eitt 
símtal löngu, löngu seinna um að... þetta væri ekkert mál og það yrði svo 
sem ekkert meira gert.  

Honum var sagt að hann „þyrfti að fara persónulega í málið“ ef hann vildi fara með það 

lengra og að „hugsanlega myndi embættið standa á bak við“ hann. Honum fannst að 

embættið ætti „að taka fastar á svona málum“ og var hneykslaður en „þetta beit ekki 
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mikið“ og myndi hann því leita stuðnings ef hann þyrfti. Næst verður skoðað hver 

upplifun lögreglumanns 1 er á yfirstjórn lögreglunnar. 

 

„Auðvelt að sækja upplýsingar“ 

Upplifun lögreglumanns 1 á lögreglustjóranum er sú að:  

Mér finnst þessi lögreglustjóri sem við höfum í dag vera frábær. Hún hefur 
opnað á leiðir til sín, eitthvað sem... þekktist ekki áður að lögreglumaður 
færi að tala við lögreglustjóra beint, það var bara tabú. Hún er að gera góða 
hluti, allavega er ég mjög ánægður með hana 

Hann hefur góða reynslu af upplýsingamiðlun frá lögreglustjóra. Það er „ekkert verið að 

dæla í þig upplýsingum“ enda nennir hann „ekki að fá tuttugu tölvupósta á dag um hvað 

er að gerast í húsinu“ en lögreglumenn fá:  

...alltaf reglulega pistla yfir svona helstu þætti og... númer eitt, tvö og þrjú 
eru alltaf fjármálin, hvernig staðan er á þeim og húsnæðismál, það er búið 
að taka slurk þar, það er henni að þakka. Þannig að það er mjög auðvelt að 
sækja upplýsingar. Ég hef fengið svör við öllu sem að ég hef beðið um og það 
var sett á laggirnar svona nefnd sem tók við... spurningum frá starfsmönnum 
og [þeir] gátu sent nafnlaust áfram á alla yfirstjórn fyrirtækisins sem að síðan 
svöruðu til baka til þessarar nefndar sem að þá gat svarað starfsmönnum 
þannig að þeir vissu aldrei hver var að spyrja.  

Lögreglumaður 1 upplifir að „húsbóndaábyrgðin er í rauninni engin vegna þess að um 

leið og þú ert kominn út í búningnum þá berðu bara ábyrgð“. Hans upplifun er að: 

...ef þú skoðar dóma þar sem að lögreglumaður er kærður þá er það alltaf að 
færast meira og meira yfir í það að lögreglumaðurinn er orðinn bara eins og 
almennur borgari þrátt fyrir að hafa réttindi og skyldur til þess að bregðast 
við með ýmsum hætti og beita sér með öðrum ætti heldur en almenningur á 
að gera að þá þegar í dómsalinn er komið... er þetta farið að tapast niður og 
það er verið að dæma lögreglumenn seka í mjög skrýtnum málum, alltof oft 
finnst mér... það eru svona mál sem eru að koma upp, þetta gerir 
lögreglumenn mjög reiða.  

Hver ætli tilgangurinn sé þá með starfinu hjá lögreglumanni 1? Það verður skoðað næst. 

 

„Rosalegt leikrit“ 

Lögreglumaður 1 upplifir mikinn tilgang með starfinu sem honum finnst vera „rosalegt 

leikrit“. Hans upplifun er að:  
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Ég ber mikla virðingu fyrir vinnunni minni. Mér finnst hún göfug en oft á 
tíðum mjög erfið og við erum að hitta fólk á sínum ömurlegustu stundum. Ef 
maður er hranalegur og kaldur þá getur maður fengið það verulega í bakið. 
Ég reyni eftir fremsta megni... að hafa mitt viðhorf þannig að það spilli ekki 
aðstæðum hverju sinni. Ég gleðst með þeim sem eru glaðir og reyni að vera 
dapur með þeim sem eru daprir.   

Hér lýkur umfjöllun um lögreglumann 1 og næst verður upplifun lögreglumanns 2 

skoðuð. 

4.2.2 Lögreglumaður 2 – hinn Skoðanaglaði 

Lykilsetningar voru skoðaðar og merking þeirra greind. Þemun sem birtast hjá 

lögreglumanni 2 eru:  

1. Gæinn sem svarar tíu mínútur í lokun og tekur verkefni (tengsl við sjálfan sig) 

2. Fátt betra en að finna gott mál og hamast (verklag) 

3. Allt kornið sem fyllir mælinn (starfsandi) 

4. Það þrífast allir saman (samstarfsmenn) 

5. Auðvitað skoðanaágreiningur en það eru engin vandamál (næsti yfirmaður) 

6. Vinna þín í þessum málum eru þér ekki til framdráttar innan þessa embættis 

(yfirstjórn)  

7. Að gera eitthvað sem enginn getur sett sig inn í (tilgangur) 

 

„Gæinn sem svarar tíu mínútur í lokun og tekur verkefni“ 

Lögreglumaður prófaði lögreglustarfið og var síðan „orðinn hooked“. Allt við starfið 

höfðaði til hans, „vaktavinna, hraði og spenna“. Námið var síðan eitthvað sem „greip“ 

hann, sem hann „hafði áhuga á“ og „nennti“. Lögreglumaður 2 telur að „gallinn minn er 

sá að ég er mjög beinskeyttur“ og sagðist hann vera „gjörsamlega hispurslaust að varpa 

út því sem er í gangi þarna“. Hann upplifir að það hafi áhrif á hans starfsánægju að 

honum sé „ekki sama“ sem er hans „galli og kostur“ og „býr það til hugsanlega smá 

streitu hjá honum“ . Lögreglumaður 2 upplifir  

...breytingarþreytu... hafandi gengið í gegnum þrjár eða fjórar breytingar á 
innviðum embættisins... mitt frumkvæði fór niður við sameiningu 2010 og 
svo við nýjan lögreglustjóra en ég er samt gæinn sem svarar tíu mínútur í 
lokun og tek verkefni meðan aðrir... heyra ekki í stöðinni. Ef ég myndi segja 
frá því myndi einhver fræðingurinn segja: já þetta er kulnun. 
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Lögreglumaður 2 telur sig hafa áhrif innan vinnunnar, hann fái „iðulega spurningar“ 

varðandi það sem hann veit mikið um. Hann upplifir að hann sé „búinn að sjá flest og 

allt“ og það sé leitað til hans. Hann vill ekki að honum „sé handstýrt“ og hann gerir það 

ekki við aðra.  

Þær leiðir sem lögreglumaður 2 notar til að halda sér andlega heilbrigðum er: 

Ég held ég sé bara í svona síviðrun ef að það er orð... ég karpa um málin... 
við mína ákveðnu trúnaðarvini og... svo einhvern veginn held ég áfram. Ég 
fór til sálfræðings... bara frekar út af einkalífi heldur en vinnu en svona 
almennt séð held ég að... ef einhver kallar það tuð að þá held ég það sé bara 
síviðrun.  

Hans reynsla er sú að lögreglumenn tali mikið saman í bílnum eftir mál og eru þá „bara 

að ranta“ og tala þá um „eitthvað meðvitað og ómeðvitað og það er þá spjall sem endist 

í fleiri, fleiri tíma“. 

Lögreglumaður 2 nýtir sér flest allt sem Landssamband lögreglumanna hefur upp á að 

bjóða og telur að „fólk bara gleymir að nýta sér það“. Að hans mati er þetta ekkert 

flókið, „það er alveg hellingur af fróðleik“ inni á síðunni. En hvernig upplifir lögreglu-

maður 2 verklagið? Það verður skoðað næst. 

 

„Fátt betra en að finna gott mál og hamast“ 

Lögreglumaður 2 upplifir að það sé „alltaf einhver lúðrablástur um... breytingar til 

batnaðar og það er kynnt út á við en inn á við þá er ekkert verið að breyta neinu“. Hann 

upplifir að það sé verið að færa menn til og: 

 ...talað um fjölgun og eflingu... það er búið að vera gagnger niðurskurður frá 
því að ég byrjaði... lögreglumönnum í almennum deildum hefur bara 
fækkað, þeir sem nenna ekki almennu eða eru orðnir gamlir þeir fara upp í 
rannsókn.  

Hann upplifir að það hafi verið „mórölsk krísa í nokkur skipti“. Þegar vaktakerfinu var 

sagt upp upplifði lögreglumaður 2 að:  

Þá fóru allir upp á afturlappirnar og... það átti að vera í nafni sparnaðar og 
hagræðingar og eflingar löggæslu en á sama tíma að þá hættu ég veit ekki 
hvað margir, enginn ráðinn í staðinn. Þá var verið að brjóta upp þennan 
vaktaanda, þennan vaktakúltúr... . Fólkið sem vann á þessum vöktum það 
vann alltaf saman, það var... pabbi og mamma, eldri systkinin og svo litlu 
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krakkarnir, það var þessi fjölskylda. Þar var allt svona einsleitara og það vissu 
allir hvar þeir höfðu hvern annan, yfirmaðurinn var... minna í því að 
handstýra fólki eins og það er mikið orðið í dag, mikil microstjórnun.  

Valfrjálsi vinnutíminn hentar lögreglumanni 2 að einverju leyti en vinnutíminn gerir það 

að verkum að „flæðið“ vantar. Honum „leið alltaf best í fastmótuðu kerfi eins og það 

var“.  

Hann upplifir að það séu „allskyns innleiðingar... einhverjar svona stefnur og Lean 

management“. Hann vill meina að „þetta er bara löggan“. Hans upplifin af Lean er sú að 

þú ert „gerður ábyrgur fyrir einhverju umbótaverkefni... svo er eitthvað fólk með 

verkefni í umbótavinnunni sem það hefur ekki einu sinni vald til að breyta eins og til 

dæmis fatnaður“. Honum finnst „hamrað ofan í okkur að nota töflurnar... það stendur 

ekkert á þessari töflu sem ég veit ekki nú þegar“ en hann notar töfluna af því að 

yfirmaðurinn sagði honum að gera það. Töflunni er skipt upp í „verkefnakassa fyrir 

hverja vakt“, einn kassi fyrir „athyglisvert“, einn fyrir „verkefni sem eru í umbótaverkefni 

og svo er hróskassi“ sem mikið er búið „að gera grín að“. Lögreglumenn setja þá 

„kaldhæðnishrós [í hróskassann], svona grín... af því að virðingin er ekki meiri fyrir 

töflunni“. Hans upplifun er: „taflan er ekkert að fara að leysa eitthvað hérna, ég er ekki 

með töflu á vettvangi“. Hans reynsla er að starfið virkar: 

...út af því að ég er  búinn að vera að eiga við þetta sama vandamál aftur og 
aftur í minni vinnu... sjálfsmenntun mín í sálfræði, hún reddar þessu... yngri 
maðurinn lærir af mér og kemur kannski með eitthvað sem hann lærði 
einhvers staðar annars staðar, frábært, saman leysum við málin, það er ekki 
af því að við erum að fara eftir... einhverri töflu.  

Hann upplifir að þegar fyrsta sameining var þá var komið með:  

svona nýmóðins eitthvað, einhverjar stefnubreytingar og voðalega stefnur 
og markmið... sem mér finnst alltaf svo lítið á bak við... þetta er voða flottur 
pappír með starfsmannastefnu og eitthvað. Það er blásið í lúðra með að efla 
rannsóknir einhverra ákveðinna mála og endurvekja ákveðna deild sem var 
alltaf til staðar með sama fólkinu... verið að headline-a það fyrir þig og alla 
hina en þú veist þegar maður er innan veggjanna og veit... jú, jú, þetta er 
voða flott en þetta er bara sama fólkið og var að rannsaka málin áður en þú 
breyttir þessu... það er engin breyting, engin efling að því máli, það er ekkert 
af fólki í vinnunni, það eru allir með stafla hjá sér að rannsaka.  

Hans upplifun af lögreglustarfinu er: „...svona veiðimennska, menn fara bara út og 

finna bófa... menn finna brot“ og það er „...fátt betra en að finna gott mál og hamast“. 
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Hvað aukakröfur í starfi varðar upplifir lögreglumaður 2 að það sé verið að setja á 

lögreglumenn:  

...auknar kröfur... ég er ekkert á móti því að vera með aukakröfur en mér 
finnst að það þurfi að koma inn á borðið með peningum með sér eða með 
fyrirheit um aukagreiðslu af því að..., mitt mat en svo eru aðrir sem segja: jú, 
jú, aukum kröfurnar..., verðum betri sko, svo bara... kemur peningurinn 
kannski seinna meir. Sýnum fram á það að við séum betri og biðjum um 
peninginn. 

Lögreglumaður 2 vill hafa hlutina á hreinu: „þetta er spurning um peninga og 

frítíma“:   

Ég þverbraut allar reglur varðandi vinnutíma og vinnulengd á sínum tíma af 
áhuga... ég vann í sumarfríinu eins og margir hafa gert til margra ára sem er 
tæknilega séð bannað... við erum alltaf að berjast við ríkið um það að fá 
eitthvað en málið er að á sama tíma reddum við alltaf ástandinu, við erum 
svo miklir áhugamenn um vinnuna og að redda hlutunum, við reddum 
hlutunum á kostnað réttinda og það gerist reglulega... við tökum þar af 
leiðandi á okkur meiri þreytu, meiri séns á kulnun og meiri séns á veikindum 
og öðru og svo bara lendir þú einhvern tímann á vegg og liggur veikur í þrjá, 
fjóra daga. Ég alveg upplifði það á sínum tíma sko.   

Hans reynsla er sú að með því „að ná inn sem mestri aukavinnu“ er hægt að hækka þessi 

„skítalaun“ en með því að skila inn eins mörgum tímum og fólk er að gera :  

...er einhvers staðar verið að brjóta á kjarasamningum og það er gert með 
vitund þeirra sem stjórna sem eiga að sjá til þess að starfsmaðurinn fari að 
kjarasamningi.  

Lögreglumaður 2 upplifir að margir lögreglumenn reyni „einhvern veginn að koma sér 

undan [verkum]..., enginn með blokk og penna“ til að byrja skýrslutöku til dæmis. 

„Löglegt en samt ekki góð vinnubrögð“ að hans mati.  

Hann upplifir að það sé „mikið að fjölga ófaglærðum“ og telur það hafa „áhrif á 

starfsandann“ þar sem hann „hugsar fyrir tvo... skrifar 90% af skýrslunum og situr svo 

yfir [ófaglærða lögreglumanninum] þegar hann skrifar 10%“. Hann telur að hann gæti 

„sótt um aukaþrep til hægri í launatöflu“ en „fyrir meira álag í vinnunni færðu ekki 

neitt“.  

Lögreglumaður 2 upplifir að lögreglumenn þurfi að sanna sig, sérstaklega þessir 

nýútskrifuðu með því að sýna fram á að: „þú hafir frumkvæði, getuna, ákvarðanatökuna, 

ekki ákvörðunarfælnina“ og til að fá stöðuhækkun þá kemst sá áfram:  
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...sem er bara á lygnum sjó, já og amen og setur inn góð mál af og til, sýnir 
fram á eitthvað, jú, jú, frumkvæðisgæinn og svona setur sig í umbótaverkefni 
á Lean töflunni [eða]... sleikjugæinn.  

En hann upplifir að lögð er meiri ábyrgð á nýútskrifaða lögreglumenn heldur en áður:  

Þeir sem útskrifuðst núna síðast í ágúst eru farnir að bera þá ábyrgð að vera 
sem sagt yfirmaður á bíl, sem sagt vera stjórnandi með einhverjum jafnaldra 
og svo í sumar væntanlega með einhverjum sem er óskólagenginn og hérna 
það er eitthvað sem gerðist ekki hjá mér fyrsta eitt og hálfa árið eftir að ég 
útskrifaðist. Ég var bara undirmaður með einhverjum.  

Lögreglumaður 2 segist sjá „alla vitleysuna sem er í gangi“ og hefur það áhrif á 

starfsandann en upplifun hans á starfsandanum verður skoðuð næst.  

 

„Allt kornið sem fyllir mælinn“  

Lögreglumaður 2 upplifir „að sumt sem er rótgróið hefur haldið sér“ en það þurfi lítið til 

að hafa áhrif á starfsandann: 

... það er allt orðið kornið sem fyllir mælinn, það þarf lítið til og við erum 
alveg tilbúnir ef þú útskýrir ekki mál þitt nákvæmlega að þá sjáum við 
drauginn í því... en þú þarft að útskýra mál þitt alla leið.  

Löke málið hefur haft mikil áhrif á starfsandann að mati lögreglumanns 2. Málið hefur 

verið mikið í umræðunni. Hans upplifun er sú að:  

... það var búið að fella það niður... það sem stóð eftir var ein lína úr 
einkasamtali sem rannsakendur komust yfir á ólöglegan hátt... þetta mál er 
bara vitleysa... En eftir stendur að strákurinn sem er í Löke málinu..., fékk 
hæstaréttardóm... fyrir að hafa gert eitthvað sem allir eru bundnir 
þagnareiði hafa gert. Hann var í einkasamtali og átti erfiðan dag. Þannig að 
ef rannsakendur myndu finna einkasamtal mitt og konunnar minnar þá finna 
þeir nákvæmlega það sama og hann var dæmdur fyrir. Það pirrar mig 
eiginlega nánast meira heldur en margt annað, þú veist það er búið að kæra, 
það er búið að segja að lögreglustjórinn minn hafi brotið persónuverndarlög 
og það eru hérna engar afleiðingar af því. Ef að það er sagt að... 
lögreglumaður hefði brotið persónuverndarlög þá yrðu afleiðingar af því.   

Lögreglumaður 2 telur líka að fatnaður lögreglu hafi áhrif á starfsandann. Hann 

upplifir að lögreglumenn þurfi „betri fatnað en það er eitthvert möppudýr hjá ríkis-

stjórninni sem ákveður það, við fáum einhver skítaföt eða fáum ekki föt“. Að hans mati 
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eru „jákvæðu hlutirnir“ í starfsandanum „liðsheildin“, fólkið sem hann vinnur með. Þá er 

lögreglumaður 2 farinn að tala um tengslin við samstarfsmenn sem verður skoðað næst.   

 

„Það þrífast allir saman“  

Lögreglumaður 2 upplifir góðan starfsanda meðal samstarfsmanna: 

Þarna ertu með sextuga lögreglumenn og þú ert með tvítuga lögreglumenn 
en það eru allir jafngamlir sumir eru bara búnir að vinna lengur. Það þrífast 
allir saman..., ef þú ert á einni vakt að þá eru það allir sem hrærast saman og 
svo þegar það er gert eitthvað saman þá skiptir ekki máli hvort viðkomandi 
getur verið afi þinn eða sonur þinn svo er ég náttúrulega með góð tengsl við 
ákveðna sem eru svona svipaðir og ég í aldri... í vinnunni þá segi ég að við 
náum alltaf að linka saman.  

Hann upplifði að á vöktunum hafi „myndast meiri og betri tengsl“ á meðan hann 

upplifir í dag: „ég er eiginlega aldrei með þremur eða fjórum starfsmönnum á minni 

einingu á vakt, bara nánast aldrei af því að við erum bara á skjön“. Lögreglumaður 2 

segist eiga:  

... minn trúnaðarvin frá því á vöktunum og við segjum allt en svo er maður 
picky með aðra, það þarf ekki að vera neikvætt... það kemur ekki öllum 
saman.  

Hans reynsla af valfrjálsa vaktakerfinu og sameiningunni er sú að það „vantar upp á... 

þennan samhristing að þetta vinni svona eins og ein smurð vél“. Einingarnar eru að 

„vinna... hvert með sitt vinnuumhverfi“ og láta lögreglumenn sig ekki varða það sem 

gerist í öðru hverfi að hans mati, „allt sem gerist innan þeirra parametera er bara þeirra“ 

og svo er bara „selective hlustun... ef eitthvað mikið er í gangi..., verkefnin fara einhvern 

veginn á milli svæða“. Á vöktunum „voru ekki þessir veggir“ og „á heilli vakt að þá var 

einingin betri og vann betur sem heild..., þá vissu allir sitt hlutverk“. En hans upplifun á 

samskiptin við það fólk sem hann vinnur „með dagsdaglega [er] ekki vandamál“. 

Lögreglumaður 2 upplifir að það séu „mörg vinasambönd“ á meðal lögreglumanna 

sem vinna saman og hefur hann „aldrei haft áhyggjur af starfsandanum“ á meðal 

samstarfsmanna „þannig að það er ekki vandamálið“. Hann upplifir þó að það séu „allir 

sekir um... baktal“ sem er á þann hátt að verið sé að tala um „að þessi sé ekki með sitt á 

hreinu“ eða ef einhverjum „finnst erfitt að vinna með honum“. Hann er samt ekki viss 

hvort það sé „baktal eða er það gagnrýni á hans starf“. Hans reynsla er sú að „það 
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kemur ekki öllum saman“, það ná ekki allir takti. Hans upplifun er sú að „á endanum þá 

er... þessi core starfsandi við starfseininguna... í þokkalegu lagi“. Hans upplifun er samt 

sú að það sé „hnýtingargrín“ í gangi: 

... einhverjir fræðingar myndu kalla sem einelti eða það sem við segjum 
stundum hópefli fyrir alla nema einn, þú veist þetta er svona hnýtingargrín. 
Einhver er sagður of feitur og menn eru að leika sér að því, þú veist þetta 
hljómar neikvætt en þú sérð það þegar þú kemur á staðinn að menn eru 
bara í kyndingum. ... svartur húmor og gálga og skotið fast, skotið fast til 
baka og allir sáttir, þú veist ef það væri ekki gert að þá er engin ást. Maður 
veit alveg hverjir eru opnari fyrir því og ekki... þetta er ákveðið bond, við 
erum búin að vera að vinna það lengi saman og við erum búin að sjá það 
mikið og... við erum bara connected. En svo bara allir vinir.  

Þá er umfjöllun um tengslin við samstarfsmenn lokið og næst verða tengsl við næsta 

yfirmann skoðuð.   

 

„Auðvitað skoðanaágreiningur en það eru engin vandamál“  

Lögreglumaður 2 upplifir að það sé meira álag á varðstjóra í dag sem hefur áhrif á 

starfsandann en:  

...hann er í rauninni þrír menn versus að hann var bara einn maður... í dag er 
[hann] sem sagt með vaktina, hann er með síma og eftir klukkan fjögur er 
hann eiginlega með verkefni aðalvarðstjóra. Sem var áður, það var 
aðalvarðstjóri yfir vaktinni, hann var svo með varðstjóra hjá sér inni og 
varðstjóra í fangageymslu og svo var hann með útistjórnanda. 
Útistjórnandinn fær þessi tvö hlutverk bara inn á sig eftir klukkan fjögur á 
daginn þannig að ef að eitthvað stórt gerist að þá kaffærist hann í símanum 
eða talstöðinni og hefur enga eða minni yfirsýn yfir það sem er í gangi.  

Hann telur samskiptin „við næsta yfirmann ekki vandamál, auðvitað skoðana-

ágreiningur en það eru engin vandamál“. Hann upplifir að hann geti treyst „sumum, ekki 

öllum“. Lögreglumaður 2 upplifir að hans næsti yfirmaður „getur ekki beðið eftir að 

hætta“. Hann upplifir einnig að hans næsti yfirmaður sé „partur af... samskipta-

vandanum innan lrh“ en „þau samskipti eru góð af því að málið er að við erum í sama 

liðinu“ og þar af leiðandi er þetta ekkert vandamál hjá honum en hann þekkir annan 

lögreglumann sem er í svona „samskiptavandapakka og eineltisveseni“: 

... og þar fæ ég upplýsingar sem ég hef enga ástæðu til að rengja og... það er 
ótrúlegt að fólk sé ennþá í vinnu, að því að ef ég væri að gera þetta innan 
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minna samstarfsfélaga á vaktinni þá væri sko aldeilis búið að hreinsa til... 
málið er að það eru bara frásagnir aðila sem eru að lýsa ástandi og atvikum 
sem ég get ekki dregið í efa. 

Lögreglumaður 2 upplifir að það eru ekki allir sem eiga í góðum samskiptum við næsta 

yfirmann þó að hans reynsla sé góð. Hvort að sú sé raunin líka með yfirstjórn verður 

skoðað næst. 

 

„Vinna þín í þessum málum er þér ekki til framdráttar innan þessa embættis“  

Lögreglumaður 2 upplifir að hrós séu innihaldslaus eins og póstarnir frá Stefáni Eiríkssyni 

á sínum tíma um að „þið eruð svo frábær og þið eruð svo fumlaus og taktvís“: 

Ég þarf að fá hróspóstinn þegar ég geri eitthvað sko og þú veist hvað er 
exceptional. Á að hrósa mér fyrir það að hafa mætt í vinnuna og unnið eða á 
að hrósa mér fyrir það að hafa hnoðað lífi í einhvern eða fyrir að hafa þú 
veist reddað einhverju eitthvað.  

Eins og áður hefur komið fram er lögreglumanni 2 „ekki sama“ og reifar hann 

stundum sínar skoðanir við yfirstjórn sem eru ekki alltaf vinsælar: 

... viðbrögðin voru þau eins og ég hefði farið heim til viðkomandi og bara átt 
við dóttur hans. Hann sagðist hafa verið svo reiður og að hann hefði andað 
svo djúpt og talið svo oft upp á tíu að svara þessu ekki strax að hann varð 
eiginlega bara að kalla mig inn, einn á einn á fund... þar sagði hann orðrétt 
„vinna þín í þessum málum er þér ekki til framdráttar innan þessa 
embættis“.  

Málið snerist um „réttindi“ og „þetta einkasamtal“ var fljótt að fréttast bæði á milli 

lögreglumanna og upp í mannauðsdeild þar sem einn starfsmaður sem lögreglumaður 2 

á í ágætis samskiptum sagði „ég var að heyra að þú þurfir að haga þér“. En svo finnst 

lögreglumanni 2 „svo fyndið“ að „korteri seinna þegar að búið er að segja mér að 

skoðanir mínar verði mér ekki til framdráttar þá er ég beðinn um skoðun á ákveðnum 

hlutum“.  

Lögreglumaður 2 ber mannauðsdeildinni ekki vel söguna og segir starfið þar vera 

„hálf aumt“. Hans upplifun er sú að það „þýðir ekkert að senda póst, hann bara hverfur“ 

það þarf að hringja til að fá svar: 

...bara guð hjálpi okkur. ...annað hvort dagar allt uppi hjá þeim eða það fellur 
ryk á málin þú veist sem viðkomandi kemur með... Við segjum alltaf: æi 
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þetta er alltaf svona... upplýsingagjöfin er engin... þeim til tekna að þá vona 
ég kannski að það sé eitthvað sem ég veit ekki af.  

Lögreglumaður 2 upplifir að það sé „alvarlegur mönnunarvandi í lrh“ en að manna-

ráðningar séu „algjör brandari, það er bara algjör hentisemis, geðþótta, sleikjuskaps“ 

aðferðir notaðar. Hann upplifir að menn séu færðir til í starfi án þess að það sé auglýst 

eins og lög gera ráð fyrir:  

Gagnæi er náttúrulega að mínu mati ekki neitt af því að þetta er náttúrulega 
bara geðþótti. En svo er verið að auglýsa stöður sem þú sannarlega með 
vísan í lög er sett tímabundið til eins árs af því að þessi er að fara úr stöðunni 
en kemur svo aftur, það er auglýst. Þegar þú sannarlega þú veist mátt gera 
eins og þú gerir í öllum hinum tilvikunum. Svo þegar þú ert kominn hærra 
sko þá fara auglýsingunum að fækka, þá eru það geðþóttaráðningar.  

Lögreglumaður 2 upplifir geðþóttaákvarðanirnar þar sem þeir sem eru búnir „að vera 

sleikjandi rassgatið“ á yfirmanninum og þeir eru kannski „persónulega“ tengdir að þá er 

viðkomandi gerður að yfirmanni.  

Þrátt fyrir mönnunarvanda upplifir lögreglumaður 2 að lögreglumenn séu „færðir 

hingað og þangað á milli embætta“. Hans reynsla af samskiptum á milli embætta og 

mannauðsdeildar finnst honum vera „ótrúleg“. Svörin stangast oft á og kemur þá 

„póstur frá lögfræðingi embættisins með rökstuðningarsetningu“ til að „moka yfir 

skítinn“. Honum finnst það vera hentisemi hvort lögreglumenn fái flutning og það sé 

ekki hver sem er sem fái flutning á milli deilda eða fái að „fara út úr embættinu“. Hans 

upplifun er: „að ef þér er ekki sama eins og mér... og vilt hafa hlutina þokkalega í lagi að 

þú veist að þá er þetta ákveðinn pirringur og skemmir fyrir starfsandanum“.  

Hvað yfirstjórn varðar upplifir lögreglumaður 2 að:  

Menn voru gagnrýnir á margt sem Stefán Eiríksson gerði en ég nánast myndi 
taka hann allan daginn og hans ástand en ástandið sem er í dag. Það var þó 
bara svona týpísk smákóngapólitík en þetta í dag, þetta er komið á eitthvað 
allt, allt annað stig í dag sko. Ég meina ef þú segir eitthvað sem er ekki 
kosher... þá fer það bara út í kosmósið. Ég meina það kemur inn 
lögreglustjóri og það er bara allt yfirmannaslektið sett bara til sálfræðings er 
enginn að sjá alvarleikann í því? Finnst ykkur þetta eðlilegt. Og þú veist það 
var staðfest í fréttum að það voru nokkrir tugir búnir að leita til 
Landssambandsins út af ástandinu, út af þessum svokallaða samskiptavanda, 
það gerist ekkert... svo bara göntumst við með þetta vegna þess að við vitum 
að það gerist ekki neitt... og svo vitum við það að ef við gerum eitthvað 
svipað og hefur verið í gangi að þá eru það við sem brennum fyrir það en allir 
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aðrir komast upp með það. Þetta fólk er svo mært í fjölmiðlum fyrir það að 
hafa breytt einhverju og hafa gert eitthvað í þágu almennra málefna.   

Hann upplifir að „baklandið... er ekkert“ og það eigi að vera sama hver á í hlut. „Það eru 

náttúrulega afleiðingar“ hvort sem þú ert lögreglumaður eða yfirmaður. En hver ætli 

tilgangurinn sé þá með starfinu hjá lögreglumanni 2? Næst verður hann skoðaður. 

 

„Að gera eitthvað sem enginn getur sett sig inn í“  

Lögreglumaður 2 upplifir þegar upp er staðið að það sé „liðsandi“ í lögreglunni og hefur 

aldrei hugsað um að hætta í lögreglunni:  

Því að á endanum er þetta bara svo helvíti fokking gaman og ég meina þú 
veist er svolítið klént að vísa í hollywood þátt sko en „you‘ve got the front 
row seats to the greatest show on earth“. Hljómar svona svolítið... svona 
digurbarkalega... en í raun að þá ertu að gera eitthvað sem enginn getur sett 
sig inn í.  

Lögreglumaður hugsar aldrei um tilganginn en:  

Ég er hluti af heild sem þarf að bregðast við og tilgangur okkar er að sinna 
öllu sem „þú“ ræður ekki við og leysa úr því eða finna því viðeigandi farveg. 
Mjög oft gerum við aldrei neitt rétt að mati viðskiptavinar, of seinir, of fljótir, 
gerum of mikið eða of lítið en eigum samt að gera eitthvað út af því að 
viðkomandi kann eða getur ekki en metur sig samt hæfan til að meta okkar 
vinnu. Ég geri lítið af því að velta fyrir mér... tilgang, ég mæti bara í vinnu... 
ég er ekki í þessari vinnu til að vera áskrifandi að laununum. Ég vil vera á 
staðnum þegar næsti hræðilegi atburður gerist.  

Hér höfum við skoðað upplifun lögreglumanns 2, næst verður skoðuð upplifun 

lögreglumanns 3. 

4.2.3 Lögreglumaður 3 – hinn Fullsaddi 

Lögreglumaður 3 dró þátttöku sína til baka vegna ótta við að þekkjast. Hann hætti 

störfum sem lögreglumaður á meðan á rannsóknarferlinu stóð vegna óánægju með 

starfsandann. Samkvæmt kynningarbréfi (viðauki 5) sem lögreglumenn fengu áður en 

viðtalið hófst var þátttakanda heimilt að hætta þátttöku án útskýringa og nokkurra 

eftirmála. Þar af leiðandi verða niðurstöður hans ekki birtar og upplifun lögreglumanns 4 

næst skoðaðar.  
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4.2.4 Lögreglumaður 4 – hinn Lofsamlegi 

Lykilsetningar voru skoðaðar og merking þeirra greind. Þemun sem birtast hjá 

lögreglumanni 4 eru:  

1. Ég veit hvað ég er að gera (tengsl við sjálfan sig) 

2. Maður þarf að vera sjálfstæður (verklag) 

3. Mannleg samskipti (starfsandi) 

4. Ekki miklar breytingar á mannskapnum (samstarfsmenn) 

5. Það er verið að hugsa um mig (næsti yfirmaður) 

6. Fréttir það í blöðunum (yfirstjórn)  

7. Vinnan... frábær (tilgangur) 

 

„Ég veit hvað ég er að gera“ 

Lögreglumaður 4 upplifir sig góðan í því sem hann er að gera. Hann segir „ég veit hvað 

ég er að gera“ og þar af leiðandi fengið stöðuna sem hann er í. Hann upplifir að hann 

hafi áhrif, það sé hlustað á hann og „tekið undir það sem maður segir“. Hann reynir að 

„sjá bara jákvæða hluti í öllum“ og á ofboðslega erfitt með að... mislíka við einhvern“ en 

tekur það samt fram að „það er misauðvelt að vinna með fólki en það er aldrei neitt 

vesen“. 

Lögreglumaður 4 hefur alltaf „passað... að halda kontakti“ við vini fyrir utan vinnuna 

sem nærir hann. Lögreglumaður 4 hefur verið duglegur að sækja styrki hjá 

Landssambandi lögreglumanna og hefur sótt styrki fyrir námskeiði „sem flokkaðist undir 

lífsstílsnámskeið“, sem tengist áhugamálum og námskeið sem tengjast lögreglustarfinu 

en auk þess hefur hann fengið íþróttastyrki, gleraugnastyrki og fleira. Ef hann hefur 

„ekki verið viss hvort maður getur fengið styrk“ þá hringir hann bara og spyr. En hvernig 

upplifir hann lögreglustarfið? Næst verður upplifun lögreglumanns 4 á verklaginu 

skoðuð. 

 

„Maður þarf að vera sjálfstæður“ 

Upplifun lögreglumanns 4 á starfinu er að: 

Mér finnst ekki leiðinlegt að koma í vinnuna. Núna finnst mér vinnan min 
frábær. [Starfið] er krefjandi og áhugavert, maður þarf virkilega að pæla í 
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hlutunum, þú veist maður þarf að vera sjálfstæður... þú þarft að lesa í gegn 
og ákveða hvað er lykilatriði, hvað þarf ég að komast að... þannig að það eru 
svona áskoranir. Svo kemur eitthvað nýtt mál, eitthvað sem maður hefur 
aldrei fengist við áður og svo þarf maður að fara að kynna sér það... þetta er 
mjög skemmtilegt starf... það getur líka verið niðurdrepandi.  

Honum finnst „vinnan... frábær“ en upplifir stundum að „fólk getur kvabbað yfir öllu og 

lagt fram kæru út af öllu“ en „svo horfir maður bara framhjá því og fólk hefur rétt á því 

að koma og tala við okkur“. Hann hefur hugsað hvort hann „ætti að breyta um deild“ en 

aldrei að hætta í lögreglunni. 

Lögreglumaður 4 hefur reynslu bæði í almennri deild og rannsóknardeild og hefur 

unnið á mismunandi starfsstöðvum:  

Mér finnst eins og það sé alltaf eitthvað bara við Hverfisgötuna, bara 
húsasóttir eða eitthvað, mér finnst einhvern veginn bara... eitthvað skrýtið 
um að vera þar... það er einhvern veginn svona minni ánægja þar... og 
rannsóknardeildin... [ekki] jafn dugleg eins og hún ætti að vera, mér finnst 
það svona meiri... leti eða bara metnaðarleysi. Mér finnst það allavega, 
þetta er eitthvað sem ég upplifi ekki sem sagt á minni stöð.  

Lögreglumaður 4 segir að deildin hans er „ennþá að leggja höfuðið í bleyti“ hvernig  

best er að nota Lean. Hann „fór á einhvern stuttan fund... þegar var verið að setja þetta 

upp“ en hefur „ekki fengið neina... major fræðslu hvernig á að gera þetta“. Fyrir honum 

eru þetta „bara einhverjar tölur“ en hann upplifir að þær hafi hvetjandi áhrif á hann 

þegar „sýnilegt“ er „hver er að skila miklu“ og „þá spýtir maður í lófana“ ef maður er 

með „gamalt mál“ eða telur sig þurfa að „ná lágmarkinu í næsta mánuði“. En hvernig 

upplifir lögreglumaður 4 þá starfsandann? Næst verður hann skoðaður.   

 

„Mannleg samskipti“ 

Upplifun lögreglumanns 4 á starfsandanum er mjög góð, hann telur að starfsandinn 

snúist fyrst og fremst um að „geta talað saman“ og „mannleg samskipti“. Hans reynsla 

er að það þarf að „skapa góðan móral í vinnunni“ og það eru litlu hlutirnir:  

Maður getur tínt fullt af einhverju svona litlu, þú veist þetta er ekki mikið en 
bara það að kaupa epli og banana en þetta gerir samt svo rosalega mikið 
fyrir starfsánægjuna.   
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Álagið getur verið „ofboðslega mikið“ sérstaklega þegar það eru „mikil veikindi“ en það 

er „bara tímabundið ástand“. En hvernig upplifir hann þá samstarfið við samstarfs-

félagana? Næst verður það skoðað.   

 

„Ekki miklar breytingar á mannskapnum“ 

Lögreglumaður 4 upplifir að samskipti á milli deilda skipti miklu máli:  

Svo er bara öll stöðin, rannsóknardeildin og almenna deildin saman og það 
skiptir rosalega miklu máli að það sé gott samstarf á milli almennu deildar og 
rannsóknardeildar.  

Honum finnst samskiptin „mjög góð“ í sinni deild og reyna lögregumennirnir „að 

klára allt í sameiningu“. Ef hann „lendir í vandræðum eða... vantar þekkingu“ getur hann 

farið á næstu skrifstofu og fengið ráð. Reynsla lögreglumanns 4 á samskiptum milli 

stöðva er hins vegar að það kemur upp „svona rígur og leiðindi“ og felst hann þá einna 

helst í því að það er verið að „koma verkefnunum annað“. Þá er „kannski undirmannað á 

einum stað“ og þá geta orðið „óþarfa árekstrar“ sem hægt er að „leysa bara með einu 

símtali“. Hann upplifir að þetta fari batnandi enda „komin það mikil reynsla á þetta 

stöðvasamstarf“. 

Hvað skoðanaskipti og traust varðar upplifir lögreglumaður 4 að: 

Við þurfum ekkert að vera sammála, við getum verið sammála um að vera 
ósammála. Maður veit ekki hvar maður hefur suma... maður ræðir við hann 
og spjallar við hann og allt það en maður stoppar áður en maður segir 
honum allt. Yfir heildina er samt alveg traust.  

Lögreglumaður 4 upplifir að hrós virkar vel á fólk og hefur tekið það upp hjá sjálfum 

sér að hrósa samstarfsmönnum sínum, honum finnst það „mjög mikilvægt“ sérstaklega 

þegar kemur inn nýr starfsmaður og þá sé það „nauðsynlegt“. Lögreglumaður 4 upplifir 

hins vegar að lögreglan sé „svolítill kjaftaklúbbur“:  

Sumir þurfa alltaf að vita hvað næsti er að aðhafast og það er alveg talað en 
ekki illa, þú veist að þessi sé latur eða eitthvað svona en það er ekkert illt á 
bak við það.  

Lögreglumaður 4 telur sig eiga „mjög marga vini“ innan lögreglunnar sérstaklega frá 

því á vöktunum þar sem þetta var „sama vaktin alltaf“. Þetta var eins og „hin fjölskyldan 

manns“ og halda þeir „ennþá sambandi“. Í dag upplifir hann vinskapinn öðruvísi:  
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...þeir sem eru að vinna með mér núna, þú veist maður finnur alveg að 
maður á góða vini í vinnunni þú veist maður getur leitað til þeirra með allt 
þó það sé kannski ekki mikið að hittast utan vinnu en þá er þetta samt 
alveg... góðir vinir, suma alveg trúnaðarsamband en þú veist hinir kannski 
meira kunningjar.   

Hann upplifir að „fólk kemur og það vill bara vera áfram“ enda eru „ekki miklar 

breytingar á mannskapnum“ hjá þeim. Hans upplifun er þó að: 

Það eru alltaf einhverjir árekstrar... það þarf ekki nema einhver einn verði 
fúll af því að þetta gekk ekki upp hjá honum og þá náttúrulega fer hann að 
tuða og smitar út frá sér og þú veist þá er allt orðið svona leiðindamórall.  

Hvernig lögreglumaður 4 upplifir samskiptin við næsta yfirmann verður skoðað næst. 

 

„Það er verið að hugsa um mig“ 

Upplifun lögreglumanns 4 á starfsandanum endurspeglast í næsta yfirmanni:  

Það urðu yfirmannaskipti... þá hefur starfsandinn þarna breyst alveg 
svakalega. Það er miklu meiri ánægja... það var ítrekað búið að kvarta undan 
yfirmanninum í almennu deild og síðan var loksins hlustað á það, kemur nýr 
yfirmaður og það er bara æðislegur mórall á þessari stöð. Yfirmaðurinn sem 
var hann var svona að anda ofan í hálsmálið hjá fólki og ef þú komst með 
óskir um sumarfrí að þá setti hann þig allt annars staðar en hann er miklu 
meira svona „líbó“ sá sem er núna, miklu mannlegri.  

Það er fullt af „einhverju svona litlu“ sem hefur áhrif að mati lögreglumanns 4. Upplifun 

hans er sú að „það er verið að hugsa um mig“.  

Lögreglumaður 4 hefur bara góða reynslu af samskiptum sínum við næsta yfirmann:   

Ég reyndar hef alltaf haft gott samband við sem sagt yfirmenn. Sá sem var 
með [deildina] hann var bara öðruvísi en sko ég lenti aldrei upp á kant við 
hann en sá sem er núna... hann er... einn af mínum bestu vinum, við [höfum] 
bara kynnst mjög vel í gegnum starfið og það er bara kostur held ég. 

Lögreglumaður 4 upplifir að hann „getur sagt honum allt“ og er traustið „mjög gott“. 

Hann upplifir að yfirmaðurinn tekur þátt í gleði hans og sorg. Reynsla lögreglumanns 4 

er sú að yfirmaðurinn leggur áherslu á að „fjölskyldan [er] númer eitt“ og er „ekkert 

mál“ að fara í „foreldraviðtöl [eða] skemmtanir í skóla“. Lögreglumaður 4 upplifir að 

farið sé að „bera meira á því“ að það sé hrósað fyrir vel unnin störf en að það sé „ekki 
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nóg“. En hvað þá með yfirstjórnina? Upplifun lögreglumanns 4 á yfirstjórninni verður 

skoðuð næst.    

 

„Fréttir það í blöðunum“ 

Lögreglumaður 4 upplifir að lögreglustjórinn sé aðgengilegur og ef hann „vildi fá að hitta 

hana þá myndi hún bara finna tíma“. Honum finnst hann sýnilegur:  

Hún hefur reynt að koma þú veist í heimsókn á stöðvarnar líka og þú veist 
það var hérna eitthvað jólakaffi og svo bara var þetta fundur þú veist þar 
sem... var bara verið að viðra hugmyndir... ég hef ekkert út á hana að setja. 
Hún lætur alveg vita af sér með svona upplýsingapóstum.  

Lögreglumaður 4 telur samt „vanta meira“ upp á upplýsingaflæðið. Hann upplifir að 

„maður fréttir það í blöðunum“ ef eitthvað er í gangi og að maður viti ekki „almennt 

heilt yfir hvað er að gerast“. Honum finnst að það komi „bara yfirborðið“ fram í 

vikupóstunum og það sé „margt sem fer bara leynt“.  Að hans mati væri „hægt að... 

senda smá upplýsingapóst..., það þarf ekki að segja alveg nákvæmlega“ hvað gerðist 

heldur „bara láta vita“ þegar atvik koma upp sem varða lögreglumenn. Einnig upplifir 

lögreglumaður 4 að það vanti eftirfylgni „þegar maður klárar eitthvað mál“ en í dag er 

„einn lögfræðingur“ sem „sendir á alla afrit af dómnum sem hafa unnið að málinu“ 

annars þarf maður „að leita sjálfur eftir því“.  

Hvað mannaráðningar varðar upplifir lögreglumaður 4 að: 

Það er stundum búið að ákveða en ég held að það sé minna í dag, þá er búið 
að ákveða fyrirfram hver á að fá stöðuna. Maður getur oft svona sigtað út: 
„já þessi er að fara að hætta, þessi fær örugglega stöðuna“ og maður er 
svona með rétt fyrir sér í 90% tilfella.  

Honum finnst rökin sem færð eru fyrir mannaráðningum hafa verið „fáránleg“ og þau 

„hafa aldrei verið þau sömu“ eins og „hærri meðaleinkunn úr lögregluskólanum... [eða] 

búinn að vinna mikið í félagsmálum, eitthvað sem skiptir engu máli“. En hvernig upplifir 

lögreglumaður 4 þá tilganginn? Það verður skoðað í næst. 
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„Vinnan... frábær“ 

Lögreglumaður 4 talaði um að ástæðan fyrir því að hann hafi farið í lögregluna sé 

„fáránleg“ þar sem hann „gat fengið hærri laun“ ef hann færi í sumarlögguna heldur en í 

því starfi sem hann var í. Hann kom ekkert inn á tilganginn með starfinu en er búinn að 

vera lengi í starfinu og finnst „vinnan... frábær“. Hér með lýkur upplifun lögreglumanns 

4 og tekur þá lögreglumaður 5 við. 

 

4.2.5 Lögreglumaður 5 – hinn Reglufasti 

Lykilsetningar voru skoðaðar og merking þeirra greind. Þemun sem birtast hjá 

lögreglumanni 5 eru: 

1. Náttúrulegur í núvitundinni (tengsl við sjálfan sig) 

2. Það var einn sem réði (verklag) 

3. Ótrúlega mikið upp og niður (starfsandi) 

4. Óneitanlega ánægjulegt (samstarfsmenn) 

5. Við á móti þeim (næsti yfirmaður) 

6. Búið að velja í stöðurnar fyrirfram (yfirstjórn)  

7. Gaman að hjálpa fólki (tilgangur) 

 

„Náttúrulegur í núvitundinni“ 

Lögreglumaður 5 upplifir sjálfan sig ekki sem „ferkantaða týpan“ en finnst gott að vita 

hvernig hlutirnir ganga fyrir sig út frá stjórnsýslulögum og reglum. Honum hentar 

ágætlega „ákveðin formfesta“: 

Ég er hrifnari af vöktum þar sem það er svona formfesta og maður svona veit 
mörg ár fram í tímann hvernig maður er að vinna. Ég þarf ekki breytingar 
breytinganna vegna og er svolítið íhaldssamur að þessu leyti.  

Lögreglumaður 5 vill ekki „vera að troða“ sér „fram fyrir“ og telur sig ekki týpuna sem 

sækir í ágreining eða er með frekju til að fá það sem hann vill. Hann er kominn á stað í 

vinnunni þar sem hann „er bara sáttur“ en þegar hann var „yngri og vitlausari og þekkti 

kerfið minna“ sá hann starfið „með öðrum augum heldur en núna, kannski hefur það 

ekkert breyst“ heldur hann. Hann er „svona náttúrulegur í núvitundinni“ þar sem 
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„framtíðin stressar“ hann „ótrúlega lítið“ og hann „þarf ekkert að hafa neinar áhyggjur“ 

enda er hann ekkert að velta sér upp úr því sem búið er að afgreiða.  

Lögreglumaður 5 upplifir sig alla jafna jákvæðan en:  

Ég hef alveg farið í gegnum tímabil þar sem ég hef bara ákveðið að nú ætli 
ég bara að hætta að vera neikvæður vegna þess að ég sá alltaf það neikvæða 
í öllu og yfirleitt hafði ég rétt fyrir mér, ég þurfti samt ekki að vera [að] horfa 
svona mikið á það og ég þurfti bara að hætta að láta það fara í taugarnar á 
mér og það hefur svo sem alveg gengið en það var rosalega auðvelt að 
sökkva ofan í þetta... ég [er] alla jafna jákvæður, þú veist hlutir fara alveg í 
taugarnar á mér og ég tuða yfir þeim en það er vegna þess að ég vil að þeir 
[séu] gerðir vel.  

Eftir því sem hann verður eldri og þroskaðri reynir hann að fara „málefnalegu 

leiðina“, hann reynir bæði „að velja bardagana“ og sleppir þá því sem „skiptir ekki máli“ 

og „sannfærir“ sjálfan „sig bara um það að eitthvað sem fór í taugarnar á“ honum „einu 

sinni gerir það ekki lengur“. Hann jafnvel „er orðinn samdauna því“ eða „leiðir það hjá 

sér“. 

Hann hefur verið duglegur að nota styrki frá Landssambandinu eins og 

„íþróttastyrkinn, sjúkraþjálfun [og] fór til kírópraktors“ og fleira en hefur ekki verið að 

taka nein námskeið fyrir sjálfan sig. Hann telur að sálfræðitímar séu ekki notaðir sem 

„einhvers konar uppbyggingu“ frekar „til að forðast niðurbrot ef það er eitthvað mikið í 

gangi“ en telur að „það hefðu bara allir gott af því“. Næst verður skoðað hvernig 

lögreglumaður 5 upplifir verklagið. 

 

„Það var einn sem réði“ 

Lögreglumaður 5 horfir „alltaf svolítið nostalgískt á stöðvarnar“ eða „vaktkerfið“. Þá var 

alltaf sami hópurinn og „fólk vann meira saman, það dreifðist svona meira þekkingin og 

það var einn sem réði“. Eins og staðan er í dag upplifir hann að: 

Þú veist ekkert hvað er að fara að gerast eftir tvö ár og það er óþægilegt. 
Vöktunum var splittað upp og það var óþægilegt og stöðvarnar voru settar á 
sem var alveg gott út af fyrir sig en það hefur ekki alveg tekist.  

Hann upplifir manneklu hjá lögreglunni: 

Svo var náttúrulega flótti í góðærinu og það komu ekkert allir til baka og 
niðurskurður og mjög mismunandi yfirmenn. Það eru engar löggur sem eru 
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að sækja um þannig að við gætum ekki fjölgað þó við vildum. Síðan er 
náttúrulega einhver flótti úr löggunni þannig að okkur er ekki að fjölga. 
Einhverjir eru bara að sækjast í betri laun, sumir fá bara algjörlega nóg af 
starfsandanum, bara nenna þessu ekki.  

En hvernig upplifir lögreglumaður 5 þá starfsandann? Hann verður skoðaður næst. 

 

„Ótrúlega mikið upp og niður“ 

Lögreglumaður 5 upplifir starfsandann „ótrúlega mikið upp og niður. Honum finnst að: 

„það er alltaf einhver mórall og menn eru búnir að tuða um sama hlutinn ábyggilega í 

hundrað ár“. Hann upplifir að innan lögreglunnar er:   

bara svolítið svona spes kúltúr... það er ákveðið reiðileysi, maður myndi vilja 
sjá meiri svona formfestu í þessu og það hefur bara ekki verið að takast, 
allavega ekki á minni stöð, ég bara þekki ekki hinar stöðvarnar nógu vel. Það 
er svo sem kannski eðlilegt bara i svona strúktúr, þá ertu aldrei með alla 
ánægða.  

Hann myndi vilja sjá að það væri meiri agi og finnst honum allt vera eitthvert reiðileysi í 

„kringum starfsmannahaldið, ráðningar og allt saman... fólk vill fá festu, fólk vill að það 

sé tekið á hlutunum.“ Hann upplifir ákveðið frelsi í starfinu: 

Pínu gera það sem við viljum og dagurinn er alla jafna ekki niðurnjörvaður, 
ég meina það hefur alltaf hentað mér að fá bara að fara út og vinna, þú veist 
eða ekki vinna ef ég nenni því ekki. Við getum iðulega hlaupið frá vinnunni ef 
við þurfum [en] út af manneklu á götunni þá er það miklu erfiðara í dag en 
það var en það er nú samt alltaf reynt.  

Lögreglumaður 5 upplifir að sakamál á hendur lögreglumönnum hafa mikil áhrif á 

starfsandann: 

Eins og til dæmis Löke málið svokallaða, en hann var dæmdur fyrir þetta og 
handtekinn og farið í gegnum hans facebook síðu sem reyndist síðan bara 
vera rangt og málið reyndist bara vera kjaftæði frá upphafi til enda og það til 
dæmis og framganga ríkissaksóknara almennt í málum þar sem 
lögreglumenn sem verða fyrir árásum er bara beinlínis til skammar. Dómur 
hæstaréttar... það hefði samt verið óþarfi að dæma hann fyrir það af því að 
það var enginn slæmur vilji.  

Næst verður skoðað hvernig lögreglumaður upplifir tengsl við samstarfsmenn sína. 
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„Óneitanlega ánægjulegt“ 

Lögreglumaður 5 upplifir að: „alveg á botninum, þú veist bara bæði á götunni og í 

rannsókn sé mórallinn ekkert í sjálfu sér svo slæmur“. Hann sér að fólk „raðar sér pínu 

lítið saman, þeir eldri raða sér alltaf eins“ en á stöðinni starfa lögreglumenn með bara 

mánaðar starfsreynslu upp í 35 ára starfsreynslu. Hann telur vera mun á þeim eldri og 

yngri:  

Þeir eldri eru yfirleitt bara komnir á þann stað að þeim er pínu sama, þeir 
eru hættir að tuða yfir einhverju sem fer illa, yfir málum sem eru felld niður 
af því að lögfræðingurinn nennir ekki að vinna vinnuna sína eða 
rannsakarinn nennir ekki að vinna vinnuna sína... [en] yngra liðið er kannski 
svona meira tilbúið... vill fá festu.  

Lögreglumaður 5 hefur eftir einum yfirmanni: 

„þetta er ekki félagsmiðstöð, þetta er bara vinnustaðurinn ykkar, ef þið viljið 
væla í einhverjum þá getið þið bara farið annað“ og það er bara rangt.  

Hann talar einnig um að það hefur verið sagt „að löggan drepur sambönd og vinskap 

af því fólk myndar stundum vinskap út frá löggunni“ en að hann hafi alltaf átt sína „vini 

utan löggunnar“. Hann upplifir að:  

Hóparnir séu ábyggilega minni núna, þú veist það er rosalega mikið um 
gamlan vinskap frá því á vöktunum. Það valdist svolítið á stöðvarnar eftir 
vöktum og þetta hefur haldist rosalega mikið. Það eru alltaf sömu týpurnar 
sem velja sig saman... liðið sem langar að vinna saman út af því að þá fá þeir 
að vera í friði...  

Lögreglumaður 5 upplifir að: „það hefur alveg myndast í gegnum tíðina svona góður 

mórall þar sem við vorum að gera eitthvað“ saman fyrir utan vinnu og finnst honum það 

„óneitanlega ánægjulegt“. Hann hefur myndað tengsl við góða kunningja sem hefur 

síðan orðið að trúnaðarsambandi: 

Við erum búnir að eiga margar samræður ég og vinnufélagarnir í bílunum 
yfir hinu og þessu og hvað mætti betur fara.  

Hann upplifir samkennd þar sem: 

Fólk talar innbyrðis um málin og ég hef svo sem alltaf bara verið ófeiminn 
um... að tala beint út um mín mál og þannig að það hefur alltaf hjálpað mér 
og ekki verið neitt issue og... sumir eru bara betri en aðrir, þeir koma til 
manns alltaf reglulega og spyrja „hvernig hefur þú það?“, þú veist maður 
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ætlast ekki til þess að allir geri það... það væri bara óeðlilegt svona frekar 
þeir sem eru nánari manni.  

Þrátt fyrir að starfsandinn sé góður hjá samstarfsmönnum að mati lögerglumanns 5 

eru samt neikvæðir þættir líka. Baktal er eitt dæmið:  

Við erum með eina manneskju á stöðinni sem er, hún er pínu eitruð, hún er 
búin að vera lengi í löggunni og hún er slúðrari og hún vill vita allt um alla og 
hún baktalar allt og alla það er bara vitað, hún er bara þannig, hún á bara 
bágt. Það væri kannski pínu svona fullorðnislegt... [að] klára þetta en ég veit 
líka að það hefði engan tilgang, hún myndi aldrei játa það, hún myndi aldrei 
gangast við þessu, við gætum aldrei rætt þetta og þetta myndi bara verða 
vesen. Við setjumst frekar bara við borðið og brosum hvert til annars. Hún er 
alveg eitt af vandamálunum á stöðinni. 

Viðhorfið sem hann upplifir er til dæmis að „einelti sé bara ekkert annað en hópefli sem 

einn fær ekki að taka þátt í“. Lögreglumaður 5 upplifir líka að leti hafi áhrif á 

starfsandann: 

Svo hefur maður alveg hugsað með sér, nú er fólk inni á stöð í sófanum, 
sofandi. Ég er hérna úti að hamast, ég fæ jafn mikið borgað og það, ég verð 
frekar kærður en það. Ég meina það bara eyðileggur minn móral... 
sérstaklega þú veist ef hann er vinsæll og fær síðan yfirmannsstöðu eða 
eitthvað, þá er maður náttúrulega bara: „wow, af hverju er ég að reyna 
eitthvað“.  

Hans upplifun er að neikvæðni sé mikil meðal samstarfsmanna og óánægjan hefur 

mikil áhrif: 

Öll sko neikvæðni gagnvart samstarfsfélögunum hún hefði getað verið leyst 
með aðkomu að ofan hvort sem það er óeðlilegt eða eðlilegt, að vísu er það 
alltaf óeðlilegt að óánægjan sé mögnuð upp en stundum magnast hún upp 
af því að margir hafa sömu sögu að segja. Stundum er hún bara sama sagan 
endurtekin þangað til hún er orðin meira vandamál en hún er og í 
einhverjum tilvikum er það bara ógeðslegt óréttlátt [og] í einhverjum 
tilvikum á það bara mjög rétt á sér.  

Eins og kom fram upplifir lögreglumaður 5 að: „öll neikvæðni... hefði getað verið leyst 

með aðkomu að ofan“ og verða tengslin og samskipti við næsta yfirmann því skoðuð 

næst. 
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„Við á móti þeim“ 

Eins og fram hefur komið horfir lögreglumaður 5 „nostalgískt á stöðvarnar“ eða 

„vaktakerfið“. Það á einnig við um upplifun hans á samkiptum við næsta yfirmann þar 

sem: 

Menn þekktu sinn yfirmann, þeir vissu hvað yfirmaðurinn þar fyrir ofan gerði 
og menn þekktu starfsmannahaldið og menn vissu hvað var að fara að 
gerast.  

Það góða við breytingarnar að mati lögreglumanns 5 eru þær að þessi „herstrúktúr 

eins og löggan er, pínu svona alræðisvald hjá þessum yfirmönnum“ þar sem „þú áttir að 

vita þinn sess“ er ekki lengur þó svo enn sé talað um að „nýliðarnir eigi bara að halda sig 

til hlés“. Hann telur þó meira jafnvægi vera að nást hvað þetta varðar og „fær nýtt fólk 

að hafa miklu meira um [málin] að segja“. Hann er samt efins: 

Ég veit það ekki, ég ætla bara að fara að segja að í dag fær fólk svona að hafa 
meiri skoðanir, ég get samt eiginlega ekki sagt það.   

Lögreglumaður 5 upplifir að: „við eigum við svolítið svona millistjórnendavandamál, 

við erum með rosalega marga yfirmenn“. Hans reynsla af næsta yfirmannir er sú að: 

Það hefur verið svolítið svona: „þú ert ráðinn í þetta starf en þú mátt ekki 
taka ákvarðanir vegna þess að ég sem er yfir vil hafa puttana í því“, svolítið 
svona gamla löggan. Geir Jón var svolítið svona, var með puttana í öllu. Hann 
kannski treystir sínu fólki svo framarlega sem það gerði það sem hann var 
búinn að segja að það mætti gera.  

Hans reynsla er sú að það skipti máli „hver er yfirmaður og hvernig er hans fas... 

sumir eru svona „micromanager“ og... það hefur rosaleg áhrif á andann“ Að hans mati 

eru sumir yfirmenn „náttúrulegir, aðrir eru frábærir úti á vettvangi en þegar það eru 

starfsmannavandamál að þá er það bara issue“.: 

Yfirmenn hafa ótrúlega mikið með það að gera... hvernig þeir setja þetta upp 
og hvernig þeir ræða við liðið..., við erum með einn varðstjóra á vaktinni sem 
er rosalegur skipuleggjari en hann er kannski ekkert sérstaklega flinkur að fá 
mannskapinn með sér í það.  

Hans reynsla er sú að virkur yfirmaður sem nennir að fara út er „uppbyggjandi fyrir 

fólk sem vill mæta og... gera eitthvað“. Yfirmaður sem setur fram verkefni, fer svo bara 

út til að sinna sínum verkefnum og reynir „að skapa svona vinnumenningu“ hefur 
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„rosaleg áhrif“ á starfsandann að mati lögreglumanns 5. Hann upplifir að það sé 

„grimmur samanburður“ á næsta yfirmanni. Hann telur vandamálið felast til dæmis í því 

að yfirmenn stöðvanna fari ekki eftir því sem „búið er að gefa fyrirmæli um“: 

Og stundum er farið eftir því og stundum ekki, þetta er svona hluti af 
agavandamálunum og ég hugsa að þá sé skortur á aga... svolítið vandamál, 
ekkert svolítið vandamál, þetta er oft bara mikið vandamál.   

Hver varðstjóri er síðan með sínar áherslur og finnst lögreglumanni 5 þarna „skapast 

gjá“ á milli stjórnenda og stjórnunin sé því „þvers og kruss“. Hans upplifun er að: 

Eitt sem hefur verið rosalega ríkjandi í löggunni og það er að fólk velst sem 
yfirmenn og á bara að kunna að díla við það. Það er engin leiðtogaþjálfun, 
engin. Það er nú eitthvað verið að bæta það núna, allavega með 
millistjórnendur, þeir eru á einhverju stjórnendanámskeiði... ég get ekki séð 
að það hafi skilað neinu... það er ekki atvinnumennska í okkar stjórnendum, 
þeir gera þetta allir eftir bestu getu eða sínu eigin höfði. Það er ekkert eins 
og ég sé einhver sérfræðingur í stjórnsýslulögum en ég get alveg fullyrt það 
að flestir yfirmenn lögreglunnar eru það ekki heldur, þeir ættu pínu að vera 
það, þeir hafa alveg mikil mannaforráð og ættu... að hafa fengið mögulega 
einhverja lágmarkskynningu.   

Þegar það koma upp vandamál upplifir hann að:  

Maður hefur kvartað yfir því og það á einhvern veginn bara að leysast, það 
er einhvern veginn enginn sem er tilbúinn til að reyna að leysa það. [Ef] ég 
færi upp til [yfirmannsins] og... þyrfti sannarlega að kvarta yfir einhverju 
réttmætu að þá er ég ekkert viss um það að hann myndi taka vel á því af því 
að hann kann það bara ekkert.  

Hans reynsla er sú að þú „gagnrýndir ekkert sérstaklega upp á við eða þá sem voru 

eldri en þú“. Hann upplifir að skoðanaskipti séu orðin heilbrigðari en að „það vantar oft 

traust þannig að þessi skoðanaskipti verði virt eða ef þú segir eitthvað að það verði ekki 

notað gegn þér“. Honum finnst:  

...ekki boðlegt að láta öskra á sig, jafnvel þó maður hafi gert mistök, taktu 
mig þá bara til hliðar. Það er eitthvað sem ég get virt og ef ég geri þetta aftur 
að þá væri kannski bara nóterað í einhverja bók.  

Lögreglumaður 5 upplifir að yfirmennirnir eru stundum „rosalega seinir að taka við 

sér“ þegar kemur að tilfærslum í starfi að hans mati en „það er svona reynt að finna 

einhverja lausn innan einhverra marka“:  
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Þegar þetta var byrjað að rúlla, þá er oft alveg hellings stuðningur og það er 
til dæmis eitthvað sem að þú veist heldur manni í starfinu að hluta til það er 
þú veist yfirleitt hægt að hliðra eitthvað til.  

Lögreglumaður 5 upplifir að flestir yfirmenn myndu „taka upp hanskann“ fyrir hann ef til 

þess kæmi en hann trúir því ekki að hann „fái alltaf réttmæta meðferð“.  

Honum hefur fundist vera „vesen með varðstjóra eða aðalvarðstjórann eða 

samskiptavandamál við starfsmannahaldið, allt hefur þetta svona safnast saman“. En þá 

er hann farinn að tala um yfirstjórnin en hún verður skoðuð næst.  

 

„Búið að velja í stöðurnar fyrirfram“ 

Vesenið sem lögreglumaður 5 talar um snýst fyrst og fremst um samskiptaleysi. Til 

dæmis upplifir hann að: 

Starfmannahaldið okkar er gjörsamlega gagnslaust, ef ég sendi fyrirspurn þá 
veit ég að ég fæ ekki svar á réttum tíma: „það er bara svo mikið að gera og 
ég sá ekki tölvupóstinn þinn“. Og það er bara þannig, allir sætta sig bara við 
það. Ég sótti um flutning, ári seinna var hringt í mig... það var ekki af því að 
ég átti að fá [beiðnina] uppfyllta eða hafnað nota bene. Það var ekki hægt að 
segja: „sorry, þú færð ekki flutning, talaðu við okkur eftir þrjá mánuði sem 
væri eðlileg afgreiðsla, nei henni var leyft að lifa, hún var bara opin í kerfinu.  

Hans reynsla er sú að hann hefur þurft að benda á stjórnsýslulögin eða leita til Lands-

sambandsins til að fá úrlausn sinna mála. Einnig upplifir hann að „þú færð bara aldrei 

svar“ ef þú sendir fyrirspurn á ráðuneytið, fyrirspurnin „sofnar bara í ráðuneytinu“ og 

„það ber enginn ábyrgð“ sem honum finnst einkenna stofnanamenningu.  

Hvað ráðningar varða upplifir hann að þær séu að einhverju leyti „orðnar faglegri“. 

Hér áður var það „þannig að það fór eftir númerum“, ef varðstjórastaða var til dæmis 

laus fékk allajafna sá lögreglumaður sem var með lægra númer stöðuna en þó hefur 

hann sjálfur upplifað að hafa fengið stöðu umfram annan og telur hann að það hafi verið 

vegna þess að hann „gerði eitthvað sem vakti athygli“ og hinn gerði „eitthvað sem vakti 

neikvæða athygli“. Einnig telur hann að það geti skipt máli hversu góður vinur þú ert 

þeirra sem velja í stöðuna. Hann hefur á tilfinningunni að það sé „nánast búið að velja í 

stöðurnar fyrirfram“ og það vanti í raun sýnilegt, formlegt ráðningarferli: 

...og svona stóru yfirmannaráðningarnar og fólki hefur sýnst það vera ennþá 
þannig að það er ekki endilega sá sem er hæfastur. Við erum náttúrulega hjá 
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ríkinu og það ríkir algjört ábyrgðarleysi hjá ríkinu, það ber aldrei neinn 
ábyrgð. Það er algjör ógagnsæi, ég veit ekki einu sinni hvernig það myndi 
fúnkera að hafa meira gagnsæi.  

Hann hefur fengið þau skilaboð í ráðningarferli að verið sé að leita „að fólki sem er 

tilbúið að vinna eftir stöðlum lögreglunnar og þeirri sýn sem við höfum og samþykkir 

það sem við ákveðum“ sem er kannski eðlilegt að hans mati en það læðist samt að 

honum sú „hæðnislega hugmynd“ að verið sé að leita að fólk sem er „bara tilbúið að 

segja já og amen“. Hans upplifun er að ef yfirstjórnin ákveður til dæmis: „að svart sé 

grænt, þá er svart grænt þú veist þau ráða, svo framarlega sem það er ekki ólöglegt“. Í 

dag hafa lögreglumenn þetta þó betra að því leyti að ef yfirmanni er eitthvað illa við 

lögreglumann þá er hann ekki sendur „í göngueftirlit næstu sex mánuðina upp og niður 

Laugaveginn“ en það er samt vísir af þessu gamla ennþá og „fólk er bara síður tilbúið að 

sætta sig við það“. En hver er þá tilgangurinn með því að vera í lögreglunni? Næst 

verður skoðuð upplifun lögreglumanns 5 á tilganginum. 

 

„Gaman að hjálpa fólki“ 

Lögreglumanni 5 finnst „fínt að vera í löggunni“ og eins væmið og honum finnst það 

hljóma finnst honum „gaman að hjálpa fólki“. Þá eru niðurstöður komnar frá helmingi 

viðmælenda og gefum því lögreglumanni 6 orðið.   

4.2.6 Lögreglumaður 6 – hinn Sátti 

Lykilsetningar voru skoðaðar og merking þeirra greind. Þemun sem birtast hjá 

lögreglumanni 6 eru: 

1. Bara sáttur (tengsl við sjálfan sig) 

2. Svolítið sérstök (verklag) 

3. Núna er þetta bara flott (starfsandi) 

4. Vinna þétt saman (samstarfsmenn) 

5. Að vera með góðan yfirmann er náttúrulega bara fjárfesting (næsti yfirmaður) 

6. Eitthvað sem maður átti ekki að venjast (yfirstjórn)  

7. Langaði að prófa (tilgangur) 
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„Bara sáttur“ 

Lögreglumaður 6 er „bara sáttur“ í vinnunni í dag:  

Ef að þú hefðir spurt mig fyrir fjórum, fimm árum að þá var ég bara farinn að 
leita að exit útganginum. Ég var ekki alveg tilbúinn til þess [að hætta]... ég 
var bara að spá í það alvarlega, svo hugsar maður líka hvort maður ætti að 
fara á aðra stöð eða annað embætti eða eitthvað annað.  

Honum finnst „klárlega“ starfsandinn hafa áhrif á starfsánægjuna en honum finnst 

þetta „mjög skemmtilegt starf“. Hann upplifir að: 

[Álagið] sest ekkert mikið í mig sko, ekkert alvarlega þannig að ég hef svona 
blessunarlega sloppið að lenda í miklum dýfum út af starfinu... það eru 
náttúrulega ömurleg verkefni sem við förum í og við vitum það og á eftir að 
fara í fullt af ömurlegum verkefnum, geri mér grein fyrir því. En að það sé 
góður starfsandi á stöðinni að það [er] það sem hefur áhrif.  

Hann hefur „ekki mikið en það hefur komið fyrir“ að hann noti styrki frá 

Landsambandinu. Hann notar alltaf „árlegan líkamsræktarstyrk“ og „bara svona eins og 

allir tekur ræktina“. Hann hefur farið á eitt lífsstílsnámskeið með öðrum lögreglumanni 

sem „var bara fjör“ og eru þeir að skoða hvað þeir gera næst. En hvernig upplifir 

lögreglumaður 6 starfið? Það verður skoðað næst. 

 

„Svolítið sérstök“ 

Valfrjálsa kerfið hentar lögreglumanni 6 betur en vaktakerfið og finnst honum það betra 

„upp á að samræma fjölskyldulífið“. Hann upplifir að það sé „svona mjúk ásýnd á öllu“ 

en lögreglumenn hafa „bara hlutverk og þurfa að vinna það hvort sem það er mjúk 

ásýnd“ á þeim eða ekki. Hann lýsir því að vinnan sé „svolítið sérstök“, lögreglumenn eru 

„að vinna í alvarlegum og erfiðum málum“ og eru að vinna þétt saman. En hvernig er 

starfsandinn þegar unnið er svona þétt saman? Upplifun lögreglumanns 6 á starfs-

andanum verður skoðuð næst. 

 

„Núna er þetta bara flott“ 

Lögreglumaður 6 lýsir starfsandanum sem mjög góðum en: 

Hann hefur ekki alltaf verið það, hann er á uppleið myndi ég segja... það var 
náttúrlega allt í rúst hjá okkur áður fyrr sko en núna er þetta bara flott.  
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Hann telur að starfsandinn hafi batnað eftir að skipt var um yfirmann. En áður en við 

skoðum hvernig upplifun hans er á næsta yfirmanni verður skoðað hvernig hann upplifir 

samstarfsmenn sína. 

 

„Vinna þétt saman“ 

Upplifun lögreglumanns 6 á samskiptum við samstarfsmenn er bara góð en „það eru 

alltaf náttúrlega einhverjir einn, tveir eins og gengur og gerist“ sem erfiðara er að eiga í 

samskiptum við og nær hann „að lifa með það“. Hann telur að það sé rými fyrir ólíkar 

skoðanir og er það „yfirleitt bara rætt“ og eru þau „alveg laus við hurðaskelli og læti“. 

Hann er opinn fyrir því að mannskapurinn geti rætt við hann ef „þeir eru ósammála 

einhverri afgreiðslu“ en á endanum er það á hans ábyrgð. Hann þarf „að svara fyrir 

hlutinn“ og mega þeir alveg vera honum ósammála og menn verða það stundum. 

Almennt séð er traust meðal samstarfsmanna og er það að aukast, „áður hefur verið 

mikið talað, ekkert gerist“.  

Vinnufélagarnir eru hans „bestu vinir í dag“, hann er „að hitta þá utan vinnu“ og er 

búinn að eignast trúnaðarvini og góða vináttu. „Þessir yngri... eru kannski ekki að mingla 

mikið við þá elstu“. Þegar þeir eru að vinna í „alvarlegum og erfiðum málum“ eru þeir að 

„vinna þétt saman“ á bíl til dæmis og þannig „myndast... spjall og vinskapur“. Hann 

upplifir spjallið inni á kaffistofu eftir erfið mál sem „ekkert annað en viðrun og 

áfallahjálp“. Eins og kom fram í kaflanum bæði um lögreglumanninn og starfsandann 

upplifir lögreglumaður 6 að næsti yfirmaður hafi mikil áhrif á starfsandann en samskipti 

hans við næsta yfirmann verða skoðuð næst. 

 

„Að vera með góðan yfirmann er náttúrlega bara fjárfesting“ 

Eins og áður hefur komið fram hefðu svör lögreglumanns 6 verið á annan veg ef viðtalið 

hefði verið tekið fyrir nokkrum árum síðan en þá var hann með „ömurlegan yfirmann“ 

og upplifði hann að þegar einhver „sem er í forsvari er erfiður að þá smitar það niður“. 

Það sem einkenndi starfsandann var heragi, skipanir og ósveigjanleiki. Tekið var á 

stjórnunarvandanum eftir að: „Við gerðum bara uppreisn... við... börðum í borðið og við 

bara hreint út sagt hótuðum að labba út“. Í dag upplifir hann að hann sé með yfirmenn 

sem:  „hugsa vel um okkur og gera allt sem þeir geta fyrir okkur og þar af leiðandi verður 
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starfsfólk ánægt“. Að hans mati er góður yfirmaður „fastur fyrir, ákveðinn en vill allt fyrir 

þig gera sem þýðir það að ég vil allt fyrir hann gera“. Í dag er „vilji til þess að gera vel“. Ef 

það kemur „kvörtun inn á borð“ þá er tekið á því og hlið lögreglumannsins skoðuð áður 

en farið er „að trúa borgaranum“. Málin eru rædd og ef hann kemur til dæmis með 

tillögu um að „þessi búnaður mætti vera betri að þá er bara hjólað í það“. Hans upplifun 

er: „að vera með góðan yfirmann er náttúrlega bara fjárfesting“. En ætli lögreglumaður 

6 hafi jafn góða upplifun af yfirstjórn lögreglunnar? Næst verða þau samskipti skoðuð.   

 

„Eitthvað sem maður átti ekki að venjast“ 

Lögreglumaður 6 upplifir að það sé „meiri aðgangur að lögreglustjóranum“, hann hefur 

„átt samtöl við hana og ekki verið sammála“ en honum finnst að hægt sé að „ræða við 

hana eins og mann án þess að hún fjúki upp og verði reið“. Hans upplifun er sú að allt sé 

á uppleið. Upplýsingaflæðið finnst honum:  

Bara þokkalegt, hún Sigríður er að senda tölvupósta með fjárhagsstöðunni 
og annað. Það er eitthvað sem maður átti ekki að venjast og hafði aldrei 
fengið að vita hvort það væri til tíkall í kassanum eða ekki... ég myndi segja 
að það væri batnandi þó það sé ekki fullkomið en svo er spurning hvað... á 
að vera dæla mikið af póstum, þá hættir þú kannski að nenna að lesa þetta.  

Lögreglumanni 6 finnst allt vera í lagi þegar hann hefur þurft að leita til 

mannauðsdeildar út af einhverju starfstengdu en játar það að vera „ekki alltaf sammála 

þeim“. Eftir að hafa unnið með þeim í hópi til þess að ráða inn lögreglumenn tók hann 

þá ákvörðun að taka ekki þátt í því aftur, hans upplifun var að: „mannauðsdeildin tók 

bara yfir“ og setur hann ekki nafnið sitt við „svona vinnubrögð“ aftur þar sem ekki var 

hlustað á huglægt mat lögreglumanna. Þarna hélt hann að hann myndi „hafa áhrif“ sem 

reyndist síðan ekki rétt. „Það voru engin læti“ hann var bara ekki sammála því að hægt 

væri að meta einstaklinga eingöngu út frá því hvernig þeir koma út í excel skjali. Eins og 

fram hefur komið er lögreglumaður 6 „sáttur“ í vinnu og lýkur umfjöllun um hann í 

næsta kafla þar sem tilgangurinn verður skoðaður.    

 

„Langaði að prófa“ 

Lögreglumaður 6 ætlaði „svo sem ekkert endilega að vera lögreglumaður“, hann 

„langaði að prófa“. Hann ákvað að koma í viðtal til að jákvæða hliðin á starfsandanum 
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kæmi fram sem hann kom ágætlega frá sér en hann talaði ekkert um tilganginn með 

vinnunni. Næst verður upplifun lögreglumanns 7 skoðuð. 

4.2.7 Lögreglumaður 7 – hinn Fróðleiksfúsi 

Lykilsetningar voru skoðaðar og merking þeirra greind. Þemun sem birtast hjá 

lögreglumanni eru: 

1. Það byrjar allt á okkur sjálfum (tengsl við sjálfan sig) 

2. Það er gríðarlegt álag (verklag) 

3. Flókinn að svo mörgu leyti (starfsandi) 

4. Þú þarft að berjast fyrir sæti þínu (samstarfsmenn) 

5. Headerinn á að koma á gólfið (næsti yfirmaður) 

6. Við beygjum í sitt hvora áttina (yfirstjórn)  

7. Þrá að hjálpa fólki (tilgangur) 

 

„Það byrjar allt á okkur sjálfum“  

Lögreglustarfið var fyrir lögreglumann 7 blanda af: „ungum draum að verða lögeglu-

maður“ og þreyta af að vera fjarverandi fjölskyldu í annarri vinnu.  

Hann „les mjög mikið fræðibækur um stjórnun“ og er það eitt af hans áhugamálum 

en hann upplifir að með því: „fær maður svona aðeins aðra vídd“. Hann upplifir að það 

sem hafi breytt miklu í hans lífi er: 

Ég skrifaði persónulega stefnu... setti mér ákveðin gildi og setti mér ákveðin 
markmið hvernig ég ætlaði að haga mér í starfi. Ég er hættur að hlusta á 
einhver aukaatriði... ég vil bara aðalatriðin.  

Þegar hann talar um verkefnin: „...ef menn eru í einhverri eymd og volæði“ um 

einhver smáatriði „þá færðu ekki áheyrn“. Hann sinnir því náttúrulega „ef menn eru 

brotnir eða eitthvað svoleiðis... þá tekur maður það“. 

Hans reynsla er að það er tæki sem hægt er að nota ef „menn eru brotnir“: 

Þú getur fengið ókeypis þjónustu sálfræðings... en gallinn við hana þó hún sé 
frábær að þegar þú lendir í einhverju í fyrsta skipti að þá er þetta svo 
risastórt skref að fara að stíga inn í eitthvað herbergi til einhvers sálfræðings. 
Það er kannski svo margt annað búið að ganga á undan þessu skrefi... en 
þegar þú ert búinn að fara einu sinni að þá rennur þetta. Ég hef líka leitað 
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mér aðstoðar margoft sjálfur, þegar það er eitthvað að plaga mig... þá fer ég 
bara og hérna vil laga þetta strax.  

Hann upplifir að: „langstærsti þátturinn í þessari andlegu vellíðan það er að fá hreyfingu 

og maður finnur þegar maður slakar á henni að þá einhvern veginn slaknar á öllu“ en 

hann hefur reynslu af því að fara „reglulega í viðtöl“ hjá sálfræðingi og hjálpar það 

honum „að hreinsa til“. Hann telur viðtölin hjálpa sér að svara þeirri spurningu hvað það 

er sem „triggerar“ hvort sem það er í vinnunni eða heima.  

Það er „ekkert langt síðan síðast“ sem hann hugsaði um að hætta í starfinu vegna 

óánægju með starfsandann en þá upplifði hann að:  

Þá var allt í molum hjá okkur... og þá greip ég aftur... að vera jákvæður 
áfram, sía kjarnann frá hisminu og þá varð aftur viðsnúningur. Það byrjar allt 
á okkur sjálfum... fyrir hvað ætla ég að standa og hvert ætla ég að stefna í 
lífinu, ætla ég að hafa áhrif... þú getur bara haft áhrif á ákveðna hluti, getur 
ekki haft áhrif á allt og þegar maður áttar sig á því hvað hlutverkið manns er 
og það getur tekið oft ansi langan tíma að þá er maður á ansi góðum stað 
held ég og það er það sem skiptir máli.   

Af því sem Landssambandið hefur upp á að bjóða hefur hann „notað mest starfs-

menntunarsjóðinn“. Hann sækir „reglulega námskeið“ til að: 

...gera mann sterkari... og líka bara til að fylgjast með nýjungum sko, fylgist 
mikið með háskólasamfélaginu og ef ég sé eitthvað áhugavert að þá fer ég 
þangað... og reyni að tosa það inn með mér í lögregluna og reyni svona 
þannig að maður sé svona aðeins lifandi og líka bara til að þess að halda sér 
á tánum.  

Hann telur sig „vera svona brautryðjandi... og mjög mikið sko að reyna að komast út 

fyrir kassann“. Hann upplifir að tuttugu ára nýliði „hefur allt aðrar lífsskoðanir heldur en 

maður á miðjum aldri“ og þá þarf:  

Að halda sér á tánum til þess að... eiga bara samleið með öllu fólkinu af 
þessari breidd og við sem stofnum eigum ekki að festast í einhverju fari. Þá 
er þetta bara orðinn einhver dauði sko, við verðum að taka nýtt inn.  

Þá er lögreglumaður farinn að tala um verklagið en það verður skoðað næst. 
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„Það er gríðarlegt álag“  

Lögreglumaður 7 upplifir að: „maður mætir alltaf brosandi í vinnuna á hverjum degi og 

nýjar áskoranir líka“. Hann sækist í „fjölbreytileikann... maður fer í vinnuna og þú veist 

aldrei hvernig dagurinn endar“. Hann hefur verið beðinn um að:  

...koma nokkrum sinum inn í ákveðnar deildir, ég hef alltaf hafnað því út af 
því að... þetta togar svo mikið í mig. Maður hugsar kannski svona þegar 
maður verður eldri og lúnari að þá hugsar maður að fara og prófa þennan 
vinkil sko, mér finnst alveg lykilatriði að maður sé tilbúinn til þess sjálfur að 
skipta um umhverfi... [annars er] það kannski með svona hálfum hug. Ég vil 
gera þetta alla leið, það er alveg klárt.  

Hans reynsla af verklaginu er að:  

Þó að maður sé búinn að vera í þessu allan þennan tíma að þá er maður 
ennþá að ná þessu. Hver og einn stýrir þessu eftir sínu eigin höfði og... menn 
þurfa alltaf að gera eins sko og það er yfirleitt í byrjun vaktar en... það hefur 
ekki verið að nota nógu samræmt kerfi og hvernig er gengið frá... til þess að 
menn nái sem mestum árangri, þessum mælanlega árangri sem þarf að ná.  

Hann upplifir þó að: „menn eru hins vegar alltaf að reyna að fara í þá átt“ og á hann þá 

við um Lean. Hann telur að: „menn ná ekki að fara þangað innan okkar deildar... við 

erum ekki að ná því þar sem það ætti að gera það“. Hann upplifir að ástæðan sé að 

lykilstjórnendur séu að stoppa þetta, þeir séu: „ekki með skýra framtíðarsýn... og 

stjórnun er ákaflega handahófskennd á mörgum sviðum.  

Upplifun lögreglumanns 7 er að „það er gríðarlegt álag“ sérstaklega á milli-

stjórnandanum vegna þess að:  

Í dag er hann ekki bara að stjórna hópnum sko hann er með gsm síma á sér 
og hann eiginlega þagnar aldrei bara alla vaktina. Þannig að þú ert kominn í 
tvöfalt starf og eftir fjögur á daginn og til átta á morgnana er maður ekki 
bara millistjórnandi, maður er líka aðalvarðstjórinn og líka aðstoðar 
aðalvarðstjóri þannig að maður er kominn með þrjú störf á könnuna... 
varðstjóri er náttúrlega ekkert annað en verkstjóri, hann á bara að passa upp 
á að mannskapurinn sé að vinna verkefnin sem búið er að setja fyrir hverju 
sinni og passa upp á að þeir fái þau verkfæri og tól til þess að vinna 
verkefnin. 

Hann upplifir að þetta sé „bara aukið álag“ og hafi „engin áhrif á launin“. Hans reynsla er 

að þá: „minnkar skilningurinn þegar þú ert kominn með svona mikið af hliðar-
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verkefnum“, hann nær ekki að „einbeita sér að hópnum“ og „stjórnunin verður miklu, 

miklu erfiðari.  

Lögreglumaður 7 upplifir að vinnustaðurinn sé orðinn rosalega einstaklingsmiðaður: 

„ég þarf bara að huga að sjálfum mér til þess að ná árangri, ef ég geri það ekki þá er 

ekkert víst að [einhver] annar geri það“. Hans reynsla er að það er mikill munur á 

vaktakerfinu:  

Kosturinn við kerfið eins og það er, að það er rosalega sveigjanlegt gagnvart 
einkalífinu og alveg frábært kerfi sem slíkt, með námi, vinnu, þú getur alveg 
sniðið allt eftir fjölskyldunni. En stærsti ókosturinn við það er að þú ert aldrei 
að vinna með sama fólkinu og fólk ekki alltaf að vinna með sama 
stjórnandanum. Þannig að það getur annað hvort farið í þann leik að losna 
við þennan stjórnanda eða einhvern annan eða þá að það bara vinnur sína 
vinnu og... svo er ég bara farinn og skiptir mig engu máli hvað er í gangi.  

Hann upplifir samt að valfrjálsa vaktakerfið hafi „hliðaráhrif“ sem eru þau að til dæmis 

hjá hópnum sem velur að „vinna bara næturvaktir“ séu sumir með: 

...merki um þunglyndi, það er andfélagsleg hegðun..., menn eru farnir að 
láta ýmislegt í ljós, þeir virðast ekki þola mikið daginn. Í rauninni [eru] þeir 
bara komnir í þann fasa og svo byrja þessir kvillar, þessir líkamlegu kvillar... 
óvenju mikil veikindi og svo framveigis.  

Hann telur að það séu: „engin takmörk fyrir því hvað þeir mega vinna margar 

næturvaktir í mánuði“. En hans reynsla er sú að á Norðurlöndunum sé tekið meira á 

þessu þar sem: „þeir eru farnir að stýra hversu margar næturvaktir þú mátt vinna í röð í 

mánuðinum“ og séu þeir þá að hugsa meira um félagslega þáttinn og þann líkamlega. 

Lögreglumaður 7 upplifir að mannekla sé mikil og hjá yfirmönnum snúist þetta um: 

Hvað get ég haft mikinn mannafla á vaktinni í dag og mér er alveg sama 
hvort [lögreglumaðurinn] sé búinn að vera að vinna... hann er kannski búinn 
að brjóta öll hvíldarákvæðin... hann er bara að fara að koma núna. Eina sem 
yfirmaðurinn bara sér er að það þurfa að vera þetta margir á vaktinni, alveg 
sama hvernig þeir fara að því.  

Hans reynsla er að lögreglumenn fái „ofboðslega lítið andrými“ það sé „stöðugt 

innstreymi af verkefnum“ og eftir „erfiða vakt“ að þá er „ritunarformið orðin útrásin 

þín“. Hans upplifun er að lögreglumaðurinn: „situr kannski uppi með svo margar 

spurningar sem hann getur ekki svarað í kollinum“ sérstaklega ef „partnerinn er farinn“ 
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og yfirmaðurinn líka og þá er „enginn eftir til að tala um hlutina, enginn sameiginlegur 

skilningur“.  

Lögreglumaður 7 upplifir að lögreglan sé „í rauninni lokaúrræðið“ og að: 

Við þurfum að koma viðkomandi í annað úrræði, það úrræði er kannski 
sprungið, til dæmis eins og með heilbrigðiskerfið... við erum kannski farin að 
taka einstakling af götunni og setja hann í fangaklefa hjá okkur [sem ætti 
heima] inni á heilbrigðisstofnun... vegna veikinda sinna eða inni á geðsviði 
eða eitthvað annað sem dæmi eða bara í meðferð. Okkur finnst þetta ekki 
alveg rétt leið en raddir okkar, þetta heyrist ekki því að það er alveg sama 
hvað við berjum á tunninni að þá opnar enginn fyrir okkur.  

Hann upplifir samt að það sé breyting „til batnaðar... sérstaklega innan félagslega 

kerfisins, heilbrigðiskerfið hefur hins vegar versnað á ákveðnum sviðum“. En hvernig 

upplifir lögreglumaður 7 þá starfsandann? Það verður skoðað næst. 

 

„Flókinn að svo mörgu leyti“  

Lögreglumaður 7 upplifir að starfsandinn sé „rosalega misjafn“ og séu margir þættir sem 

hafi áhrif, til dæmis „hvað er í gangi innan liðsins [og] hvernig andrúmsloftið er innan 

þjóðfélagsins“. Hann upplifir að það sé mikil hópaskipting hvað starfsandann varðar. 

Einn hópurinn „mætir bara í vinnuna og gerir það sem gera þarf og fer síðan heim“, 

annar hópurinn er „meira og minna með á hornum sér hvað er í gangi, er að kvarta yfir 

öllu“ og síðan er þriðji hópurinn „sem að er bara búinn á því og það er allt sem kemur 

upp í rauninni ömurlegt“. Hans mat er að:  

Ég passa svona í þessa fyrstu grúbbu... jú, jú maður talar um það sem er 
miður líka og reynir svona aðeins að taka fókusinn en ég staldra aldrei lengi 
við það, mér finnst það ekkert skemmtilegt. Maður var kannski aðeins í 
þessu hérna áður fyrr en svo bara ákvað ég að taka það þroskastig að vera 
ekki að dvelja lengi í því sem að er miður... gera bara eitthvað sem er jákvætt 
og það verður miklu skemmtilegra það sem maður er að gera.  

Hann upplifir að starfsandinn sé „flókinn að svo mörgu leyti“ og geti haft 

„margfeldisáhrif“. Neikvætt andrúmsloft „getur verið mjög smitandi“ að hans mati og 

„getur í raun verið bara mjög hættulegt“ og að það séu hópar „sem þrífast á neikvæðni 

og dreifa henni stanslaust“. Hann horfir á þetta þannig að: 

Ef menn eru í einhverjum svona neikvæðum fasa... [að þá] fáum við 
einhvern sem er tilbúinn í slaginn með okkur. [Þeir] sem eru bara neikvæðir 
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og eru bara hérna til þess að hirða kaupið sitt þeir eiga bara að verða eftir og 
eiga þá bara að hætta... sumir dagar eru mjög erfiðir í því... að vera drífandi 
og duglegur og þegar við náum því að þá erum við með gott lið. 

Nú er lögreglumaður 7 farinn að tala um samstarfsmennina en næst verða samskipti við 

þá skoðuð. 

 

„Þú þarft að berjast fyrir sæti þínu“  

Almennt séð upplifir lögreglumaður 7 dagleg samskipti meðal samstarfsmanna „mjög 

góð“ og að:  

Við reynum að komast í gegnum hvern dag hérna með opnum hug og 
fagmennsku en maður finnur alveg samt fyrir því að þessir einstaklingar sem 
eru neikvæðir að þeir eiga það til að stökkva af stað og finna að sínum 
málum sem þeir eru að vinna.  

Hann upplifir að neikvæðnin hafi „áhrif á samskiptin“. Hann upplifir að hann:  

...treystir mönnum kannski til verka en maður getur ekki sagt hvað sem er 
við alla. Sumir eru bara þannig að ef þú segir eitthvað sko að þá getur það 
snúist upp í að það verði mjög neikvætt þó að það sé allt jákvætt í gangi sko. 
...yfirleitt [er] eitthvað undirliggjandi, annað hvort er það, það eru árekstrar 
innan hópsins eða liðsins og svo líka að viðkomandi einstaklingur er mjög 
neikvæður út í starfið... hann er orðinn leiður á starfinu, vill ekki viðurkenna 
það, er ekki tilbúinn til þess vegna þess að þar eru öll félagslegu tengslin 
hans.  

Hann upplifir að: „sumir eru búnir að starfa í mörg, mörg ár með þennan faktor að allt 

[er] bara á heljarþröm“. Lögreglumaður 7 „finnur það líka sjálfur að það eru ekki allir 

sem treysta manni“.  

Hann upplifir að það séu félagslegu tengslin sem haldi fólki í vinnu þrátt fyrir 

neikvæðni eins og kom fram en hans upplifin á þeim er að:  

Trúnaðarvináttan er til staðar, hún er kannski ekki stór faktor, kunnings-
skapurinn er talsvert stór og svo þessi hópur sem... maður er með varnagla 
á, maður umgengst hann ekkert mikið... en maður reynir alltaf samt að halda 
tengslunum þannig að... maður hérna missir þau ekki sérstaklega eins og í 
minni stöðu, þá þarf maður að passa upp á tengslanetið.  

Lögreglumaður 7 upplifir að þessi neikvæði hópur noti svona „eineltisfaktora... og 

beita þá miklum áhrifum til að halda stöðugu veseni“. Þeir „snúa þá hlutunum sér í hag 

og bera út sögur“. Hann upplifir að þá komi fram samkeppni sem þá:  
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...felst í þeirri menningu hjá okkur að þú þarft að berjast fyrir sæti þínu og ef 
þig langar að hækka um stöðu að þá þarftu eiginlega að slátra manninum við 
hliðina á þér, þá er ég að tala um orðstír hans til þess að komast áfram. Þetta 
snýst svolítið mikið um það að rakka manninn við hliðina á þér... þó að hann 
eigi það ekki skilið sko, finna eitthvað sem er veiku hliðarnar á honum. Þetta 
er bara lenska og menning sem er búið að þrífast síðan að ég byrjaði hérna.  

Hann upplifir að það sé „engin svona hópsamkennd í gangi... og ef það er samkennd að 

þá er það vegna þess að þeir eru búnir að mynda tengsl innan ákveðins hóps“. 

Lögreglumaður 7 telur að „félagslegur stuðningur“ þurfi að vera til staðar en upplifun 

hans er að það hafi „breyst svakalega“. Þegar hann var að hefja störf að þá upplifði hann 

að: „þá var maður gríðarlegt fórnarlamb á að fá aðstoð. Í dag er farið að hvetja menn til 

að fá aðstoð“. Honum finnst að það eigi að vera „sálfræðiviðtöl einu sinni á ári til þess 

að pústa“ því þegar upp er staðið:  

...þá erum við bara fólk og... maður verður bara að passa sig og passa upp á 
hópinn. Það eru sjálfsvíg innan okkar raða, það er áfengisneysla, lyfjaneysla, 
mögulega fíkniefnaneysla án þess að við vitum af því. Við erum bara 
þverskurðurinn af samfélaginu, við verðum að viðurkenna það og við 
verðum að finna þessa einstaklinga og koma þeim við ef þeir eru orðnir 
hættulegir sjálfum sér og reyna þá að hjálpa frekar heldur en að alltaf keyra 
og keyra á.  

Hann upplifir að þó svo að margt hafi breyst að þá hefur ekki breyst að: „það koma stór 

og erfið verkefni að þá þarf að koma ákveðinn hópur að hópnum til þess að vinna með 

hann eftir á“. Hann telur að það þurfi „að bregðast við“ og það kemur oft fljótt í ljós að 

það er einhver í hópnum sem líður ekki vel“. Hans reynsla er sú að: „ við félagarnir sem 

að tökum eftir því og pikkum þá kannski í yfirmanninn sem að fylgir því þá eftir eða þá 

að maður gerir það bara sjálfur“. Oftar en ekki upplifir hann þó að „maðurinn fer í 

vörn... en maður sér alveg grímuna“.  

Lögreglumaður 7 upplifir að það þurfi að vera hægt að ræða málin um stjórnun, velta 

henni fyrir sér og kannski komast að einhverri niðurstöðu. Hann telur sig ekki ná 

„skilningi... um til dæmis stjórnunarfaktor sem ég er að nota“. Hann telur að:  

Ég næ því ekki innan stjórnunarhópsins á þessu svæði, fyrst og fremst 
kannski vegna þess að ég veit ekki hver grunnur manna er, hvort að það sé 
bara lögregluskólinn og búið eða hvort þeir hafi einhverja stjórnunar-
menntun af því að það er ekkert uppi á borðinu hjá okkur nema maður segi 
bara sjálfur frá því. 



117 

Þá er lögreglumaður farinn að tala um stjórnunarhætti en næst verða samskipti og 

tengsl við næsta yfirmann skoðuð. 

 

„Headerinn á að koma á gólfið“ 

Lögreglumaður 7 upplifir að „öll samskipti fara meira og minna fram í tölvupósti, það 

hafa ekki verið þessi mannlegu samskipti“. Honum finnst að með mannlegum 

samskiptum geti menn: 

...skipst aðeins á skoðunum og maður byggir náttúrlega líka tengsl á því, 
svona ákveðin traustkennd tengsl en ef eitthvað bjátar á, að þá eins og 
[yfirmennirnir] orða það yfirleitt að þá eru allir velkomnir til þeirra.  

Hans reynsla úr stjórnunarfræðunum er sú að: „headerinn á að koma á gólfið“ til þess 

að:  

...reyna að átta sig á... er eitthvað sem þarf að leysa, er verið að fylgja eftir 
þeim verkefnum sem hann er búinn að biðja um. En þessu er akkúrat öfugt 
farið hjá okkur, þú þarft að koma með verkefnin til þeirra. 

Þar sem þetta er með þessum hætti upplifir hann: „get ég gert hann ánægðan eða ekki 

ánægðan og þá fer maður að forðast viðkomandi af því að það er ekkert víst að hann 

verði ánægður“. Þegar lögreglumaður 7 telur sig „vera búinn að leysa verkefnið“ en 

næsti yfirmaður er ekki sammála að „þá byrja þessir konfliktar“ hann telur að: 

... það þarf að byrja fyrr í ferlinu... og þetta er einkennandi fyrir okkur að 
menn... segja ekkert mikið á meðan hlutirnir eru að gerast. Ef menn eru ekki 
sáttir að þá koma þeir niður á gólfið... og bara allt frá því að vera eðlileg 
samskipti og í að vera samskipti sem bara eiga ekki að eiga sér stað og ég er 
að tala um niðurlægingu, öskur, reiðiköst og eitthvað svona. Það getur verið 
gert fyrir framan aðra sem er heldur ekki gott.  

Lögreglumaður 7 upplifir að svona samskipti hafi áhrif á traust og geri það að verkum 

að: „ég leita minna til þeirra, ég fer frekar inn í annan heims sko, í fræðibækurnar eða 

inn á netið og reyni að lesa mér til“. Hann reynir að „leysa þetta sjálfur“ og finnur fyrir 

því að hann er ekki alltaf tilbúinn til að leita til þeirra „af því að það eru engin tengsl á 

milli“ og myndast „svona ákveðin gjá“.   

Eins og kom fram um verklagið er oft mikið álag á varðstjóranum þegar hann er með 

gsm-símann. Lögreglumaður 7 upplifir að næstu yfirmenn: „hafi ekki skilning á því að við 
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getum verið bara á hvolfi og þurfum að fara að flokka hvernig verkefnin eiga að vera“ og 

geti því ekki svarað í símann alltaf.  

Lögreglumaður 7 upplifir að lítið sé um hrós eins og:  

...til dæmis í þessi... ár sem ég er búinn að vera í lögreglunni, ég hef aldrei 
farið í hæfnismat, ég hef aldrei fengið neitt skriflegt frá mínum yfirmönnum 
hvernig ég er að standa mig í vinnunni, aldrei, þannig að ég veit ekkert hvort 
ég sé að skora hátt eða lágt. Ég hef fengið hins vegar munnlegt nokkrum 
sinnum.  

En hvernig upplifir hann þá samskiptin við yfirstjórn? Það verður skoðað næst. 

 

„Við beygjum í sitt hvora áttina“  

Lögreglumaður 7 upplifir að: „stjórnun er ákaflega handahófskennd á mörgum sviðum“. 

Hann telur að lykilstjórnendur: 

...séu ekki með skýra framtíðarsýn. Þeir eru til dæmis að setja út á... okkar 
vinnubrögð og það sem við erum að gera [en] þeir eru eru heldur ekki með 
nein skrifuð gildi eða... hvernig þeir ætla að ná sínum markmiðum fyrir 
deildina og á ekki að þjappa stjórnendahópnum eða millistjórnendum 
[saman]... til þess að koma okkur á þann stað sem við viljum hafa liðið.  

Hans reynsla er að:  

Þetta er svo einfalt. Þegar þú ert kominn með allt á blað og... ert með skýra 
framtíðarsýn og... ert með nákvæma áætlun... og ef maður stendur á bak við 
sína stefnu sem maður er búinn að rita, skýrt og skorinort að þá nærðu því.  

Hans upplifun er að: „við erum gjörsamlega að drukkna“ þar sem: „meirihlutinn af 

upplýsingum fer fram í tölvupóstum“. Hann telur að: 

Það fer mikið fram hjá okkur og þó maður kannski les allt..., þetta gerist svo 
hratt að þú nærð aldrei að melta neitt og í rauninni er póstkerfið okkar 
þannig að það er orðið eins og chat á facebook. Það er bara stanslaust 
upplýsingaflæði, menn eru að fá alveg frá fimmtán og upp í 40 pósta á 
sólarhring.  

Hann upplifir að þessir neikvæðu séu „rosalega uppteknir af því að fá mikið upplýsinga-

flæði“. Honum finnt að: „menn ættu að fara að stjórna þessu svolítið... takmarka miklu 

meira hvaða upplýsingar þeir ætla að setja út. Að hans mati eru til dæmis upplýsingar 

um framkvæmdir í húsinu eitthvað sem að: „koma mér ekkert við“. Hans upplifun er að:  
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Þetta er í rauninni mötun á upplýsingum og ef manni dettur í hug að lýsa 
óánægju sinni varðandi þetta verkefni eða það sem verið er að setja fram að 
þá... fær maður annað hvort athugasemdir í pósti: „hvað maður sé að rífa 
kjaft“ eða heyrir það á ganginum: „nú er hann alveg að snappa sko, nú er 
hann að missa sig, nú er hann brjálaður“ og allt það. Þá ertu búinn að setja 
skoðanir þínar fram fyrir augum allra þanng að þetta sé bara rugl og vitleysa 
sem verið er að halda fram og óvinnandi vegur og allt það. Það er eitthvað 
mikið að þarna sko og maður heyrir það alveg hérna skruðningurinn sem 
verður á ganginum og það skiptir engu máli hvort það sé lögreglumaður eða 
yfirmaður..., því eins og ég segi það er enginn vettvangur fyrir ólíkar 
skoðanir, við getum ekki rætt saman til að ná fram sameiginlegum skilningi. 
Þú nærð ekki sameiginlegum skilningi með textaformi, það er bara þannig, 
alveg sama hvað er lesið mikið við náum ekki sameiginlegum skilningi nema 
að tala saman.  

Hann upplifir að lögreglumenn séu farnir „að draga sig í hlé“ þegar þeir eru beðnir um 

skoðun af því að: „skoðun þeirra skiptir ekki máli“ og finnst honum það „mjög slæmt“. 

Hann „langar til þess að sjá þetta þannig að við getum sest saman við borðið og fundið 

þessa sameiginlegu lausn og þannig finnst mér að kerfið eigi að virka“. 

Embættið hefur gengið í gegnum miklar breytingar og upplifir lögreglumaður að:  

Breytingarnar hafa gengið afleitlega og yfirmenn okkar hafa gert mörg 
mistök í þessum breytingum, svo mörg að það er ekki hægt að telja þau upp. 
Breytingar verða alltaf en þegar þú ferð út í breytingar að þá þarftu að 
ákveða nákvæmlega hvernig þær eru, þú þarft að ákveða hvernig þú ætlar 
að fylgja þeim eftir..., gera þér grein fyrir hvaða árekstrar verða á leiðinni og 
svo framvegis og svo framvegis... öll bókin fjallar um þetta í breytinga-
stjórnun en þeir hafa klikkað á allri eftirfylgni og... þeir hafa ekki gert sér 
grein fyrir því hvaða árekstrar verða.  

Lögreglumaður 7 nefndi dæmi um árekstra þegar það: „var ákveðið að skipta um 

skúringafyrirtæki“. Fyrirtækið kom ekki til að þrífa af því að:  

...það var ekki klárt fyrir það, það var ekki búið að koma með skúringadótið, 
tuskur og allt þetta sem fyrirtækið þurfti að nota og það fór allt á hvolf í 
vinnunni við það sko, þeir voru ekki búnir að gera sér grein fyrir því og svo 
toppaði það alveg að svo þreif fyrirtækið ekki eins og það átti að gera og 
þetta stóð svona yfir í þrjátíu daga, engar lausnir. Þannig að þetta endar með 
því að það komu ýmsar birtingarmyndir sem varð bara að grípa til aðgerða, 
þá stóðu þeir upp og fóru að gera eitthvað og þetta er svona lenskan hjá 
okkur í þessum breytingafasa, bara nýtt hérna inn og svo: „þið reddið þessu 
bara, við erum að fara að gera annað núna“. Við beygjum í sitt hvora áttina, 
þú átt að beygja með mannskapnum, þú átt að ná honum á þeim fasa sem 
breytingin á að gilda fyrir. 
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Hann upplifir að það sé ekki hagræðing í rekstri með þessum breytingum og telur að: 

„peningum rignir út“ en „maður tekur kannski ekki eftir því fyrr en seinna“. Hann telur 

að hagræðing sjáist þegar „það er verið að borga niður skuldirnar sem fyrirtækið er með 

og svoleiðis en maður sér það ekki þegar þetta er sett á koppinn“ en hann upplifir að: 

Hagræðingin virðist oft felast í því að við eigum að taka meira eða þá að 
mannskapnum fækkar, það er svona sú birtingarmynd sem að við sjáum 
yfirleitt en við sjáum kannski ekki mikið hérna í því að breyta einhverjum 
verkferlum og einhverju svoleiðis.  

Lögreglumaður upplifir að: „það er í rauninni bara stjórnandinn á stöðinni sem er 

stóra andlitið og hann tekur stórann og þungann af öllu“ en honum finnst að mannauðs-

deildin eigi að:  

...vera svona eitt af stóru andlitunum á vinnustaðnum en í rauninni er það 
langt í frá, hún er í rauninni bara litli gaurinn í horninu... í mínum augum á 
mannauðsdeildin að passa upp á fræðsluna. Ég hef lítil sem engin samskipti 
við hana, þannig, það litla sem ég hef átt samskipti við hana þau hafa yfirleitt 
snúið að einhverju svona varðandi meiðsl eða eitthvað svoleiðis. 
[Samskiptin] hafa bara verið fín, varðandi sálgæsluhliðina og allt þetta er 
ekkert undan því að kvarta en mannauðsdeildin okkar hún stendur rosalega 
mikið utan við allt, við verðum ekkert voða mikið vör við hana.  

En hvernig ætli lögreglumaður 7 upplifi tilganginn í starfinu? Það verður skoðað næst. 

 

„Þrá að hjálpa fólki“ 

Reynsla lögreglumanns 7 áður en hann fór í lögregluna var að: „það var alltaf svona 

þessi þrá að hjálpa fólki“ sem hann var að gera í öðrum verkefnum. Þegar hann fór svo í 

lögregluna þá:  

...uppgötvaði ég fljótlega að það var fullt af öðrum vinklum sem ég hafði 
bara ekki hugsað út í sem komu fram. Þannig að það var ekki bara að hjálpa 
fólki í slæmum aðstæðum eða út úr þeim aðstæðum sem það er í, heldur... 
var maður líka svona pínu pískur með refsivöndinn.  

Þá lýkur umfjöllun um lögreglumann 7 og verður næst skoðað hver upplifun 

lögreglumanns 8 er. 
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4.2.8 Lögreglumaður 8 – hinn Glöggi  

Lykilsetningar voru skoðaðar og merking þeirra greind. Þemun sem birtast hjá 

lögreglumanni 8 eru:  

1. Maður þarf bara að vera svolítið trúr sjálfum sér (tengsl við sjálfan sig) 

2. Ákveðið hlutverk og allt samfélagið er leiksviðið (verklag) 

3. Starfsandinn er ekki það sem heldur manni í þessu (starfsandi) 

4. Þú mátt ekkert vera mikið öðruvísi (samstarfsmenn) 

5. Fer algjörlega eftir einstaklingum (næsti yfirmaður) 

6. Við á móti yfirstjórninni (yfirstjórn)  

7. Maður finnur að maður hefur tilgang (tilgangur) 

 

„Maður þarf bara að vera svolítið trúr sjálfum sér“ 

Í viðtalinu upplifði lögreglumaðurinn að: „þó svo að maður sé neikvæður hér“ að þá 

reynir hann að: „vera með mjög jákvætt viðhorf í [vinnunni]“. Hann ætlaði sér aldrei að 

vera lögreglumaður heldur endaði hann í starfinu af tilviljun. Hann hafði aldrei komið 

nálægt starfinu og fór bara „alveg grænn“ inn. Hann upplifir að hann hafi áhrif innan 

vinnunnar eða hann „allavega reynir það“.  Hann telur að áhrifin sem hann hefur séu 

með því: „hvernig maður vinnur... maður er með mikla reynslu [og] maður veit það 

alveg að það er fylgst með því sem maður gerir“.  

Lögreglumaður 8 upplifir að hann nái að aðskilja einkalífið og vinnuna með því að 

geta: 

...farið heim úr vinnunni og svolítið skilið hana eftir... en það eru ákveðin mál 
sem sitja alltaf með manni, annað væri bara ómannlegt... ég held að það sé 
líka algjörlega nauðsynlegt ef maður ætlar að eldast í þessu starfi að geta 
gert það.  

 

Lögreglumaður 8 er þó ekki viss um að hann eigi eftir að eldast í þessu starfi en telur að:  

...ég get til dæmis ekki hugsað mér að vera í einhverju starfi sem kemur ekki 
að... þessu mannlega... ég vil bara hitta fólkið og vera með því og mér finnst 
það bara ótrúlega... dýrmætt. Það er mjög erfitt að sjá sig í þessu starfi, 
lögreglustarfið er í rauninni ekki framtíðarstarf nema maður fái einhverja 
stöðu... það er náttúrlega minnihlutinn sem fær það og getur elst eða þú ert 
pínu þú veist eldri kallinn með ungu strákunum... það er staða sem maður 
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vill ekki vera í... ég held að það sé alveg spurning þú veist ætlar maður bara 
að setja allt í þetta eða ætlar maður bara að stökkva á meðan maður getur 
fengið einhverja almennilega vinnu... en þetta er rosa mikil reynsla en ég 
veit ekki hvort þetta sé framtíðarstarf. Svo er það bara spurning hvort maður 
hangi í þessu eða ekki, þú veist ég á mjög erfitt með að sjá mig fyrir mér í 
öðru... mig langar til þess að þetta verði mitt framtíðarstarf.  

Til að hreinsa hugann sinnir lögreglumaður 8 fjölskyldunni og áhugamálinu. Hann 

telur sig ekki hafa verið duglegan að nýta styrki frá Landssambandinu en hefur þó: „alltaf 

nýtt mér íþróttastyrkinn“ og „eitthvað af þessu orlofsdæmi, svona ódýrara flug og 

svoleiðis“. Hann hefur einnig nýtt sér styrk fyrir námskeiðum sem hafa ekki verið tengd 

lögreglustarfinu til að: „ná mér í meiri visku... það var heldur ekki til þess að ná mér í 

annað starf... það var ekkert tengt því“. Hann telur sig í raun ekki vita af öllu sem er í 

boði eða að:  

...ég held að það sé svona að ég sé að gleyma því... en... ef maður þarf að... 
leita sér einhvers konar aðstoðar eða hvað það er að þá er það allt í flottum 
gír. 

Hann upplifir að hann hafi „mikið mótað“ starfið sitt og hafi verið duglegur að sinna 

frumkvæðisverkefnum en með því hafi hann upplifað að: „mér fannst ég alltaf svolítið 

einn út í horni“. En þegar upp er staðið að:  

...þá komu allir til manns og... biðja mann síðan um að taka eitthvað að sér... 
þannig að maður þarf bara að vera svolítið trúr sjálfum sér.  

Hann upplifir að: „ég tók svolitla áhættu en reyndi að fylgja minni sannfæringu“. Hann 

er ánægður með þá vinnu sem hann hefur gert í dag en:  

...ég er hættur að nenna því, þetta er bara barátta [en] það er miklu 
auðveldara... að... reyna bara... sigla þetta... annars fær maður bara liðið upp 
á móti sér og ég bara nenni því ekki lengur. 

Þá er lögreglumaður 8 farinn að tala um verklagið en það verður skoðað næst. 

„Ákveðið hlutverk og allt samfélagið er leiksviðið“ 

Lögreglumaður 8 hefur víðtæka reynslu úr lögreglunni og er búinn að starfa á nokkrum 

starfseiningum en reynsla hans er „langmest á vöktum“. „Valfrjálsa kerfið er í rauninni 

þriðja vaktkerfið“ sem hann prófar og upplifir hann það vera „bara bylting“ og „ekki 

hægt að líkja þessu saman“. Hans upplifun er að:  
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Þegar maður fer að stjórna þessu getur maður farið að eiga sér einhver 
önnur áhugamál og aðeins svona farið að gera eitthvað utan vinnunnar, 
þannig að það er það sem breyttist [og] miklu fjölskylduvænna.  

Hann upplifði þegar vaktkerfið var „tekið í gegn... það sprengdi allt í klessu“. Hann 

telur það í raun ekki óeðlilegt en „þetta vaktkerfi er náttúrlega gífurlega stórt dæmi og 

það tekur í raun og veru mörg ár að jafna sig“. Hann tók eftir því að: „það var alltaf 

svona sellur sem töluðu“ og vildu fá þessu breytt aftur og upplifir hann að lögreglustjóri 

hafi verið farinn að: „gefa það eftir“ og væri „tilbúin til að skoða það“ en ef að: 

Það fer aftur út í einhver vaktaskipti að þá nenni ég ekki einu sinni að taka 
þátt í umræðunni, það er bara ekki þess virði... mér finnst það drullu-
leiðinlegt en ég bara þá sætti mig við það og vinn bara þannig. Mér finnst 
vanta svo mikið stöðugleika, þú veist það er alltaf verið að gefa undir fótinn 
að kannski verður breyting, það er rosa vont.  

Yfir höfuð telur lögreglumaður 8 að lögreglan sé: „mjög skoðanaglöð stétt“. Hann 

upplifir að það sé verið að tala um að „kannski verður þessari stöð lokað, kannski verður 

þetta gert“. Hans upplifun er að með svona óskýrum skilaboðum:  

Þá fer allt á fullt á göngunum og... það verður aldrei vinnurfriður... Þetta 
virðist fara svolítið á sálina hjá lögreglumönnum og líka... það er búið að vera 
kjarabarátta endalaust [og] það fer líka inn á sálina hjá lögreglumönnum.  

Hann upplifir að: „fólk hefur stundum verið í veseni með að skilgreina löggæslu“. 

Hann telur að starfið sé ein af grunnstoðum samfélagsins, sé „margþætt“ og það þurfi 

„marga póla inn í löggæsluna“. Honum finnst að lögreglan þurfi til dæmis að: „skrúfa 

fyrir kranann, ekki bara þurrka upp bleytuna“ og að forvarnardeild sé mikilvægur partur 

af löggæslu. Hann upplifir að: „menn virðast oft... koma inn með... í raun og veru 

einfalda sýn á þetta“. Hann telur að: „það vanti... víðari sýn á að mínu viti... hvert er 

starf lögreglumanns“ og hann upplifir að: „það hefur loðað svolítið við að skilgreina allt 

út frá tölfræði“. Hann upplifir að:  

...lögreglustarfið er 90% mannlegt... þá snýst þetta bara um samskipti út í 
eitt... fólk verður að geta talað saman... kúltúrinn hefur bara verið svo 
skrýtinn, það hefur bara verið svona... karlar sem berja í borðið og segja sitt. 
Það er mjög margt sem þarf að breytast. Það gerist ekki á einni nóttu. Þegar 
upp er staðið að þá virðist vera... ef þú getur ekki sýnt þetta á pappír 
nákvæmlega hvaða tölur koma út úr þessu að þá er þetta ekki til.  

Hann upplifir að: „það er náttúrlega ekkert mikið rúm fyrir mistök“. Honum finnst: 
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...vanta svolítið upp á það... sé skilgreint einhvern veginn bara þannig að það 
sé hægt að læra af því frekar heldur en hitt... hvað er það sem fór úrskeiðis. 
Þú veist þetta er svolítið þannig að það er hjólað í manninn... í staðinn fyrir 
að það sé skoðað atvikið, að það sé skoðað... hvað hérna er hægt að gera til 
þess að fyrirbyggja að svona mistök verði gerð. Svo er þetta náttúrlega líka 
þannig að mistök geta verið þess eðlis að þú getur verið sóttur til saka sem 
getur verið svolítið sérstakt.  

Reynsla lögreglumanns 8 er sú að lögreglan er: „gífurlega karllægur vinnustaður og 

hefur alltaf verið“. Hann telur að: „þetta er svolítið sérstakur vinnustaður og maður þarf 

svolítið að búa sér til sína eigin kúlu og vinna inni í henni“. Lögreglan er þó eins og: 

„manns annað heimili“. Hann upplifir að starfið: „það bara hentar alls ekki öllum... svo 

kemur það líka fljótt í ljós hvort menn höndli þetta eða ekki“ og telur hann að: „það séu 

rosalega margir ungir útbrunnir í starfi“. Hans reynsla er sú að vera lögreglumaður sé:  

...ákveðið svona hlutverk... og allt samfélagið er leiksviðið. Þú ferð í 
búninginn... og það náttúrulega litar kannski svolítið vinnustaðar-
menninguna sjálfa, að... menn eru einmitt að leika þetta hlutverk... alls 
staðar sem að þú... labbar inn það kallar alltaf fram einhver viðbrögð. Þetta 
er náttúrlega gífurlega ábyrgð... og það er náttúrlega fullt af liði sem höndlar 
það ekki að bera búninginn og bera þessa ábyrgð.  

Reynsla lögreglumanns 8 á Lean er sú að: „það var bara allt í einu komið inn, bara 

einn, tveir og þrír“. Það kom: „einhver sérfræðinur og talaði við okkur... hvernig við 

ættum að setja upp töfluna“ en annars upplifði hann ekki að hafa fengið neina fræðslu 

eða kynningu á Lean. Hann telur að:  

Það er bara fyrir okkur..., en sko Lean er í raun og veru mikla dýpra og 
flóknara kerfi, þú kemur ekkert bara inn á einhvern vinnustað og setur upp 
einhverjar töflur og segir: „heyrðu nú áttu að fara að vinna eftir Lean“... 
þetta... virkar bara eins og einhver tískuvara. 

Lögreglan hefur starfað eftir sama kerfinu lengi og telur hann að: „ef við ætlum að 

fara að breyta því... þá verðum við að taka þetta aðeins dýpra“. Hans upplifun er sú að:  

Þetta er ekki að virka í praxís hjá okkur. Fólk veit ekki almennilega hvað þetta 
er, fyrir fólki er þetta bara einhver hvít tafla upp á vegg sem eru einhverjar 
upplýsingar á... og ég veit heldur ekki hvort að það sé almennilega hægt að 
vinna eftir þessu á vöktum... þar sem okkar aðalstarf er að sinna útköllum. 
Við vitum ekkert hvernig næsta vakt verður. 

Lögreglumaður 8 upplifir að það er: „rosalega mikil starfsmannavelta..., það er bara 

endalaust“. Hans reynsla er sú að inn í þetta starf komi „svolítið af svona gaurum... sem 
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ætla að bjarga heiminum á núll einni“ en hann upplifir að: „það þreytir mann pínu“. 

Hann telur að: „við erum kannski fjögur eftir... af mínum árgangi“ starfandi á 

höfuðborgarsvæðinu en „svo eru einhverjir úti á landi... það er mjög mikið brottfall“. 

Hann telur að það vanti lögreglumenn og það sé ekki verið að auka við mannaflann. 

Lögreglumaður 8 vonast til að: „breytt menntunarstig... muni breyta lögreglunni“  og 

telur hann það: „jákvætt að... hækka aðeins kröfurnar“ en það sé „mikil þversögn í því... 

[að] um leið [er] verið að taka inn ófaglært fólk vegna þess að það vantar menn“. Með 

auknu menntunarstigi telur hann að: „það verði... hæfara fólk sem að ræðst í vinnu... 

og... hæfari stjórnendur“. Hann er „fullur bjartsýni“ þannig að: „við förum að líta aðeins 

öðruvísi á hvert annað og okkar starf“. Næst verður skoðað hvernig lögreglumaður 

upplifir starfsandann. 

 

„Starfsandinn er ekki það sem heldur manni í þessu“ 

Lögreglumaður 8 upplifir að starfsandinn sé: „rosalega sérstakur“. Hann getur ekki sagt 

að það sé „heiðarleiki eða hreinskilni“ en þetta sé mjög „sérstakur mórall sem er þarna“. 

Hann upplifir að:  

Starfsandinn er ekki það sem heldur manni í þessu heldur er það bara vinnan 
sjálf, það er fjölbreytileikinn og það er... allt það sem að maður lendir í og 
fær að gera og upplifir.  

Hann hefur oft hugsað um að hætta í lögreglunni út af starfsandanum og í dag er hann: 

„alveg á báðum áttum“.  

Eins og kom fram hefur hann reynslu af því að vinna á fleiri en einni starfseiningu og 

upplifir hann að: „þetta er náttúrlega svolítið misjafnt“. Hans upplifun er að munurinn á 

starfsstöðvunum sé að á einum staðnum er: „miklu yngra lið... og fyrir vikið... ekki jafn 

mikill stöðugleiki“. Á öðrum stað var „vinnumórallinn miklu betri“ en starfsandinn ekki 

eins góður. Í dag er hann: „ánægður í vinnunni minni“.  

Lögreglumaður 8 upplifði að:  

Það kom sko mjög erfitt tímabil þegar var verið að breyta öllu svo einhvern 
veginn var allt... komið á réttan kjöl, svo finnst mér [starfsandinn] aftur hafa 
svolítið versnað með svona... meiri... öldugangi og svo óöryggi.  
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Næst verður skoðað hvernig lögreglumaður 8 upplifir tengsl og samskipti við 

samstarfsmenn. 

 

„Þú mátt ekkert vera mikið öðruvísi“ 

Hvað samskipti við samstarfsmenn varðar telur lögreglumaður 8 að:  

Það var svona svolítið viðloðandi við lögreglumenn að þeir voru bara... 
lögreglumenn, áttu bara lögreglumannsvini og þú veist þetta var bara þeirra 
heimur. Fólk er mjög... náið, það talar mikið saman.... það er frekar 
undantekning að menn... verða... vinir utan vinnunnar.  

Hann upplifir að: „samheldnin er mikil, samt er... samkeppnin... mikil“ og hann telur 

að: 

 ...það sé mjög auðvelt að verða undir... þú mátt ekkert vera mikið öðruvísi. 
Þetta er bara svona eins og ég segi ef einhver gerir eithvað annað að þá er 
hann kominn bara út í horn.  

Hans upplifun á samkeppninni er að:  

Þetta er byggt svolítið mikið... á kjör og annað. Það er í rauninni að ná sér í 
einhverja stöðu. Það er samkeppni um stöðuhækkanir og menn eru jafnvel 
að squila eða... segja eitthvað... og baktala.  

Hann upplifir að maður þarf að: „passa bara á sér bakið“. Að hans mati eru jákvæðu 

punktarnir að:  

...þegar er upp staðið að þá er þetta sko eins og stór fjölskylda þar sem er 
bara eðlilegt að komi stundum eitthvað upp á  en samt í raun og veru er það 
samt lið sem maður þarf að vinna með og treysta fyrir lífi sínu. Ég myndi 
segja að það væri traust... það er náttúrlega alltaf einn og einn bara svona 
eins og allstaðar en svona heilt yfir að þá myndi ég segja að það væri traust.  

Lögreglumaður 8 upplifir að það sé : „svartur húmor... maður lærir aðeins inn á hann og 

maður hefur gaman af þessu“. Að hans mati eru samskiptin: „opin og hispurslaus, fólk 

segir alveg hvað því finnst... [og] fólk... talar um allt í bílunum“. Það myndast ákveðinn 

trúnaður hjá lögreglumönnum að hans mati: „þegar þú ert með einhverjum í bíl 

ábyggilega aftur og aftur í tólf tíma á dag“. En hvernig upplifir lögreglumaður 8 þá 

samskiptin við næsta yfirmann? Það verður skoðað næst. 
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„Fer algjörlega eftir einstaklingum“ 

Lögreglumaður 8 telur það: „ekkert launungarmál að... í gegnum tíðina að þá hefur í 

raun og veru stjórnun hjá lögreglunni verið bara í tómu tjóni“. Hann hefur upplifað að 

vera með yfirmann sem hann „hafði engan áhuga á að vinna með [og] það fór slatti af 

liði, liði sem flúði“. Honum finnst samskiptin við næsta yfirmann vera „rosa misjöfn, fer 

algjörlega eftir einstaklingum“. Hans upplifun er að:  

Mér finnst hérna vera svona ákveðin yfirmannakreppa hjá okkur..., mér 
finnst mjög margir yfirmenn bara ekki hæfir í sitt starf. Minn næsti 
yfirmaður... [er] í raun og veru... alveg frábær yfirmaður vegna þess að hann 
er svo mannlegur... hann... lítur svolítið mikið á þarfir okkar og treystir 
okkur... vel. Þannig að... maður fær einhverja svona tilfinningu... maður vill 
gera vel.  

Lögreglumaður 8 hefur lítið þurft á stuðningi frá næsta yfirmanni að halda en ef eitthvað 

persónulegt kæmi upp á þá telur hann að hann myndi leita til hans: „ég veit ekkert í 

hvaða formi [stuðningurinn] yrði sko en... ég myndi alveg treysta honum“. 

Hann hefur reynslu af því að samskipti á milli yfirmanna starfseininga eru ekki góð:  

...þá hafði yfirmaðurinn... sent skammarbréf bara: „hvað er hann að gera 
hérna án þess að láta okkur vita?“ og ég bara „o.k. en var þetta samt ekki 
jákvætt sem ég var að gera eða?“... það var allt svona, gert frekar erfitt fyrir 
þannig að ég í raun og veru... gafst upp á því.  

Næst verður skoðað hvernig lögreglumaður 8 upplifir samskiptin við yfirstjórn. 

 

„Við á móti yfirstjórninni“ 

Upplifun lögreglumanns 8 á yfirstjórn er sú að:  

Þetta hefur verið þannig að einhver sem er duglegur að koma sér áfram 
jafnvel með því að þú veist stinga einhvern í bakið og gera eitthvað... kann 
að koma sér upp stigann, hann er kannski gjörsamlega vitavonlaus í 
mannlegum samskiptum og engan veginn hæfur stjórnandi en einhvern 
veginn bara þá hafa svoleiðis aðilar raðast í stjórnunarstöður. Menn sem eru 
mjög slæmir í mannlegum samskiptum og það hefur náttúrulega komið 
niður á öllu.  

Í ráðningaferlinu hefur hann upplifað að: „það hefur verið sagt: „hingað viljum við bara 

fá svona já menn... þú ert ekkert að fara að setja þig upp á móti neinu“. 

Hans reynsla er sú að:  



128 

Það vantaði svo mikið upp á þetta mannlega... og það virðist bara vera 
þannig með marga að þegar kemur að... samskiptum við yfirstjórn... er bara 
að við séum einhver númer... við erum bara númerin á öxlunum á okkur. Við 
erum ekkert, það er ekkert gert... við erum bara höndluð svolítið þannig 
sama hvað. Þannig að... fyrir vikið þá hefur líka oft myndast svona við á móti 
þeim. Við á móti yfirstjórninni.  

Lögreglumaður 8 uplifði það „hafa haft mjög slæm áhrif“ þegar skipt var um 

lögreglustjóra: „Stefán kom, umturnaði öllu... þegar það var farið að róa sig, þá kom 

Sigríður og hún sagðist ætla að umturna öllu“. Hann telur að  

Hún geri svolítið sömu mistök og Stefán... þegar hún kemur inn... kemur 
með fullt af loforðum... og svo bara hvarf hún fyrir utan einhverja pósta sem 
hún sendir. Svo er náttúrlega ákveðin kergja líka svona á göngunum út af því 
að þú veist fólk talast við... Við suma er sagt: „computer says no“ og svo í 
næstu sendingu er: „já, já þetta er allt í lagi, gerum þetta. Þannig að fólk 
finnur alveg fyrir því. Hún tók alveg slatta af liði með sér úr Keflavík og lét þá 
bara fá stöður og það er kergja út af því, það er svona bara verið að búa til 
stöður sem voru ekki til... en samt alltaf sagt: „nei það verður eitt að ganga 
yfir alla“ en svo gerir það ekki þá myndast bara ákveðin kergja. Mér finnst 
vanta rosalega mikla fagmennsku. Það er bara kaos.  

Upplifun lögreglumanns 8 á mannauðsstjórnuninni er sú að:  

Mér finnst þau vera algjörir klaufar í mannauðsmálum, láta fólk vera í 
rosalega mikilli óvissu, bíða með ráðningar og svona þannig að það... 
myndast svona ákveðin kergja. 

Til dæmis á lögreglumaður 8: „hellings sumarfrí inni út af því að ég næ aldrei að taka það 

allt, fæ aldrei að taka það allt“. Sendur var fjöldapóstur á alla lögreglumenn þar sem 

kom fram að:   

...þegar að það vantar svona mikið af fólki að þá bara getum við ekki verið að 
gefa aukafrí þannig að þessir... sem sóttu um... þeir geta sótt um ársleyfi, 
þeir sem hafa unnið nógu lengi. 

Lögreglumaður 8 veltir fyrir sér hvort þeir sem sóttu um aukafrí en er þröngvað til að 

taka sér ársleyfi mættu þá „koma fyrr heim til baka“ eða ættu þeir að vera atvinnulausir 

næsta vetur vegna þess að þeir væru „bara að fara í smá sumarfrí“. Hvort að lögreglu-

mennirnir fái að koma aftur í haust þar sem að það „er svona vöntun“. En tilfinning 

lögreglumanns 8 er sú að: „ég treysti þeim ekki, ég treysti því ekki vegna þess að fólk 

hefur farið í leyfi og svo þegar það kemur til baka“ fær það ekki starfið aftur. Hann veltir 
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einnig fyrir sér hvað ef þeir neita fólki með ársleyfið, á það að segja upp. Honum finnst 

það:  

...svolítið sérstakt af því að þegar vöntun er í raun og veru að menn ættu að 
vera að styrkja taugarnar og segja: „já, o.k., þú ert sem sagt að fara en 
endilega komdu sem fyrst aftur“. Þá er maður eiginlega settur út í horn sko: 
„annað hvort ferðu í ársleyfi eða sleppir því að fara“. Er þá betra að fara í ár 
en það er vöntun, ég næ því nú ekki alveg.  

Hann telur þetta skýr skilaboð um að embættið vilji ekkert með fólkið hafa. Hann 

upplifir að þetta sé bara:  

„computer says no“... einhver hræðsla við einhver svona mannleg 
samskipti... en við erum náttúrlega að vinna á allt annarri starfsstétt, við 
erum með allt aðrar skoðanir heldur en uppi á Hverfisgötu uppi á fimmtu 
hæð. 

Hvað skoðanaskipti varðar upplifir lögreglumaður 8 að:  

Þú átt ekki skoðanaskipti við yfirmenn, það er bara núll... það hefur líka bara 
sýnt sig... það er ekki talið jákvætt að eiga skoðanaskipti við yfirmenn..., þú 
bara færð það í bakið... það er bara ekkert í boði.  

Lögreglumaður 8 upplifir þó jákvætt að „þeir sem þurfa sálfræðiaðstoð“ geta fengið 

hana. Honum fannst þó fáranlegt að:  

Það hefur alltaf farið í gegnum starfsmannadeildina, þá fer fólk að tala 
saman... og svo næsta dag ferðu og biður þennan sama aðila... í 
starfsmannaviðtali og biður um að fá aðra stöðu, þú treystir því ekki. Þannig 
að fólk þorði ekki að fara út í það, en það er búið að breyta öllu svoleiðis sem 
er mjög jákvætt... það er alveg verið að taka svona jákvæð skref í þessum 
málum [en það] er ansi langur vegur framundan. 

Lögreglumaður 8 telur að: „hrós... getur verið rosalega vandmeðfarið... og þar vantar 

rosalega mikið upp á“. Hann upplifir að: „þetta verður stundum svolítið klaufalegt, þú 

gerir eitthvað og þá er sendur svona hróspóstur“. Upplifun hans á hróspóstunum er að: 

Það virkar svona bæði fyrir mig svona eins og að sá sem sendi hróspóstinn sé 
að sýna sig... og svo hugsar restin af liðinu: „bíddu, fyrirgefðu, af hverju var 
mér ekki hrósað fyrir það sem ég gerði í síðustu viku?“. Það vantar þetta 
persónulega, þú veist það myndi bara gefa manni rosalega mikið ef það væri 
bara einlægt hrósað fólki bara svona persónulega. Það er ekki gert. Það 
hefur bara svo ótrúlega mikið að segja þetta og ég hef fundið það svolítið 
aftur og aftur hjá fólki sem ég hef verið að vinna með hvað það er mikilvægt 
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að þau finna það að þau eru metin að verðleikum, það er bara, ekki með 
fjöldapóstum.  

En hvernig upplifir lögreglumaður 8 þá tilganginn með starfinu? Það verður skoðað 

næst. 

 

„Maður finnur að maður hefur tilgang“ 

Lögreglumaður spyr sig: „hvort að maður lifir fyrir vinnuna eða vinnur til að lifa“ og telur 

sig: „ekki lifa til þess að vinna lengur, vinnan er bara vinna ekki allt lífið“. Hann upplifir 

að hann hafi þarft hlutverk og fylgi sinni sannfæringu. Hans reynsla er að:  

Starfið er náttúrlega þess eðlis... að þá snýst þetta svolítið hérna um bara 
samfélagið, vinna með samfélaginu, hvernig gerum við samfélagið öruggara, 
betra og svoleiðis. Það sem heldur manni svolítið í þessu starfi er að maður 
finnur að maður hefur tilgang... maður er í þessu starfi og maður getur haft 
áhrif á... líf... fólks. Ef maður hefur einhverja svona hugsjón fyrir bara sjálfum 
þér og samfélaginu og svona heildarmyndinni allri að þá er þetta mjög 
áhugavert að vera í þessari stöðu að geta gert það og reyna að ná aðeins 
lengra til að hafa áhrif á ennþá fleiri. Svolítið magnað að... hafa þetta 
tækifæri.  

Þá er umfjöllun um lögreglumann 8 lokið og næst skoðum við upplifun lögreglumanns 9. 

4.2.9 Lögreglumaður 9 – hinn Forláti 

Lykilsetningar voru skoðaðar og merking þeirra greind. Þemun sem birtast hjá 

lögreglumanni 9 eru: 

1. Það er ekkert það æðislegt að það sé yfir gagnrýni hafið (tengsl við sjálfan sig) 

2. Ég bæði elska lögregluna og hata hana (verklag) 

3. Hefur yfirleitt verið frekar góður (starfsandi) 

4. Góður andi okkar á milli (samstarfsmenn) 

5. Þeir gera sitt besta og þetta eru góðir menn (næsti yfirmaður) 

6. Ég þarf ekkert að hitta þetta fólk (yfirstjórn)  

7. Að vernda þá sem geta ekki verndað sig sjálfir (tilgangur) 

 

„Það er ekkert það æðislegt að það sé yfir gagnrýni hafið“  

Lögreglumaður 9 hefur haft áhuga á lögreglustarfinu frá því að hann var krakki: „höfðaði 

til manns... þú veist löggu og bófa“. Hann ákvað því að prófa og er enn í starfi mörgum 
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árum síðar. Hans skoðun er sú að: „það er ekkert það æðislegt að það sé yfir gagnrýni 

hafið“. Þegar hann hefur verið gagnrýndur þá: „reyni ég að taka því eins vel og ég get og 

leiðrétta hegðun mína og reyni að sjá þetta með augum... gagnrýnandans“. 

Lögreglumaður 9 hefur farið reglulega til sálfræðings eftir atvik sem kom upp og 

„ríkislögreglustjóri hefur borgað það“ og þar áður: „hafði ég leitað til hans... einu sinni 

og einu sinni“. Hann hefur verið „heppinn með vini og fjölskyldu“ upp á stuðning en 

sálfræðingurinn hefur hjálpað honum til dæmis með það:  

...hvernig maður upplifir sjalfan sig og... sætta sig við orðinn hlut og halda 
áfram að vinna að sínum gildum og markmiðum og þú veist eftir [atvikið] þá 
var þetta bara góður vettvangur til að viðra og setja í rétt ljós og líka bara 
hamra á þessu að haga mér eftir mínum gildum og annað og hefur hjálpað 
mér virkilega mikið við það að framkvæma ekki neitt sem ég myndi síðan sjá 
eftir i reiði eða gremju.  

Gildi lögreglumannsins snúa að því: „hvaða maður ég vil vera, hverju ég vil skila af mér, 

hvernig ég vil koma fram við aðra“, að bregðast ekki við í reiði með því að vera: 

„maðurinn sem er „petty“ eða ofbeldisfullur... svona grunngildi um það að vera góður, 

að vera góður lögreglumaður“.  

Lögreglumaður 9 hefur nýtt sér ýmislegt sem Landsambandið hefur upp á að bjóða 

með því að: „ég fæ styrki frá þeim reglulega þegar ég sótti nám eða námskeið... þetta er 

mest starfstengt en líka bara fyrir mig persónulega“. Hann hefur þegið „fjárhagslega 

aðstoð“ frá þeim og hefur: „Snorri formaður... reynst mér vel“. En hvernig upplifir 

lögreglumaður 9 verklagið? Það verður skoðað næst. 

 

„Ég bæði elska lögregluna og hata hana“ 

Lögreglumaður 9 hefur reynslu af fleiri en einni starfsstöð en hefur aðallega unnið á 

einum stað. Upplifun hans af því þegar „við skiptum upp í fimm stöðvar“ er sú að 

starfsandinn:  

...fór... alveg í ræsið við breytingarnar... þá var mikil óánægja... en svona 
hægt og rólega batnaði það. í dag er hann eiginlega bara svona frekar góður 
miðað við allt. Það er þú veist náttúrlega mikið búið að ganga á og náttúrlega 
mjög skelfileg mál sem hafa komið upp hjá okkar embætti, varðandi bæði 
saksóknir og einelti gagnvart starfsmönnum sem bara er búið að fara mjög 
illa með marga en þrátt fyrir það þá virðast lögreglumenn svolítið vera eins 
og strútar með höfuðið í sandinum... Upplifunin á vöktunum hjá okkur 
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lögreglumönnum er bara fín, við erum hressir og kátir og svona flestir hafa 
ánægju af vinnunni.  

Hann upplifir að: „við getum svo skapað [starfið] sjálf“ en einnig að:  

Það hefur líka gert okkur gott að við erum með góða nýliða núna sem hafa 
sett nýtt blóð inn í allt, það virðist koma þegar það kemur inn nýtt fólk að þá 
lifni svona aðeins við öllu, það verður svona meira á göngunum og menn 
hafa ánægju af að sinna starfinu.  

Lögreglumaður 9 upplifir að það hafi verið margt gert síðustu ár til að bæta aðbúnað 

lögreglumanna:  

Öryggi okkar [hefur] batnað töluvert, við höfum fengið góð skotvesti, við 
höfum fengið betri aðgang að skotvopnum... það er minna tuð, við erum 
farnir að fá betri bíla. Betri búnaður og betri aðbúnaður hefur haft jákvæð 
áhrif á starfsandann og mönnum líður betur í vinnunni. 

Lögreglumaður 9 „var sakfelldur fyrir mjög vægt brot“. Hans upplifun er sú að:  

Auðvitað eigum við að vera meðhöndlaðir eins og almennir borgarar en 
þetta verður bara miklu verra gagnvart okkur... venjulegir borgarar hefðu 
aldrei verið sóttir til saka eins og ég, það þurfti að sanna eitthvað þarna. Ég 
meina það átti að krossfesta mig.  

Lögreglumaður 9 upplifir: „mjög blendnar tilfinningar, ég hef mikinn metnað og ánægju 

af því að vera góður lögreglumaður“ en er ekki viss um hvort þetta sé framtíðarstarf. 

Hans tilfinningar eru þær að: „ég bæði elska lögregluna og hata hana“.  

Hann upplifir að „menningin í lögreglunni hefur breyst rosalega mikið“. Þegar hann 

var að byrja var viðhorfið: „þessi er svo mikill auli og hann höndlaði þetta illa“ en í dag 

er:  

...meiri skilningur að þetta er bara erfitt að koma að sjálfsvígi eða ólöglegum 
hlutum og þú veist maðurinn er ekki dæmdur fyrir það heldur bara að reyna 
að vera til staðar fyrir hann. 

Lögreglumaður 9 upplifir að það sé einelti á vinnustaðnum „að einhverju leyti“. 

Honum finnst að:  

 ...einelti oft verða svona úrræði sem verður til hjá lögreglumönnum þegar 
stjórnendur bregðast, þegar lögreglumenn eru ítrekað að sýna af sér hegðun 
sem er ekki viðurkennd..., þú veist er til trafala og ekki í takt við það hvernig 
við eigum að starfa og ef það er ekki tekið á því af stjórnendum þá endar það 
oft þannig að við lögreglumenn leggjum einstaklinginn í einelti með það, þú 
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veist það hefur alveg komið þannig en svona barnaskólaeinelti bara af því að 
maðurinn er asnalegur að það finnst mér voðalega lítið og er eiginlega ekki 
en maður tók eftir þessu en það eru til svona dæmi þar sem menn hafa farið 
til hliðar út af því að það var ekki tekið á þeim vandamálum sem komu upp, 
voru ekki að hlýða stjórnendum, manni var... þá bara ýtt til hliðar og ekki 
hafðir með.  

Í dag upplifir lögreglumaður 9 að: „öllum er drullusama“ hvernig þú ert. Það sem skiptir 

máli er: „hvað þú skilar á borðinu... lögreglumenn... eru rosalega mikið metnir af því 

hvernig þeir koma fram í vinnu“ og það skiptir meira máli:  

...hvort þú ert latur eða duglegur eða hvort þú lætur félagann taka verkefnin 
eða stendur þig þannig að þú berð þína byrði heldur en nokkurn tímann 
hvernig þú velur að hafa hárið eða hverjum þú sefur hjá... það skiptir engu 
máli hjá langtum flestum. Auðvitað erum við með vitleysinga inn á milli... en 
almennt þá ætti ekki að vera erfitt fyrir fólk sem er... í einhverjum jaðarhópi 
eða minnihlutahópum að koma til okkar.  

Næst verður skoðað hvernig lögreglumaður 9 upplifir starfsandann innan lögreglunnar. 

 

„Hefur yfirleitt verið frekar góður“ 

Lögreglumaður 9 upplifir að starfsandinn: „hafi yfirleitt verið frekar góður“ og finnst 

honum „starfsandinn skipta töluverðu“. Hann telur að starfsandinn hafi áhrif á 

starfsánægjuna: „ef það er góður mórall... þá er miklu skemmtilegra að mæta í 

vinnuna“. Það hafa komið tímabil þar sem starfsandinn „var rosalega lélegur“. Upplifun 

hans af tímabilinu fyrir kreppu var að:  

Maður tók eiginlega við bíllyklunum og fór bara út í bíl til að þurfa ekki að 
þola neikvæða andrúmsloftið sem var niðri á stöð. Það var alveg skelfilegt en 
síðan kannski öfugt við það sem var hjá mörgum öðrum að þá var andinn 
miklu betri eftir hrunið... það henti mannskapnum saman og þá var töluvert 
gaman og góðir félagar og mikil gleði. Svo fór það aftur alveg í ræsið við 
breytingarnar þegar við skiptum upp í fimm stöðvar.  

Honum finnst „góðir millistjórnendur“ skipta mjög miklu máli fyrir starfsandann, þá 

að: „það sé ekki verið að handstýra lögreglumönnum [og] sem eru ekki að pönkast of 

mikið í mannskapnum“. Hann telur einnig að það hafi áhrif á starfsandann að: 

„mannskapurinn finni það hjá sjálfum sér að... búa þetta til, vera ekki að baktala eða 

tuða eða vera með leiðindi“. Honum finnst að lögreglumenn eigi að: „reyna að gera það 

besta úr því sem við getum“. En einnig eins og kom fram með verklagið að: „betri 
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búnaður og betri aðbúnaður... hefur haft jákvæð áhrif á starfsandann og mönnum líður 

betur í vinnunni“. En hvernig upplifir lögreglumaður 9 tengsl sín og samskipti við 

samstarfsmenn? Það verður skoðað næst. 

 

„Góður andi okkar á milli“ 

Lögreglumaður 9 upplifir samskipti sín við samstarfsfélagana: „yfirleitt bara mjög 

þægileg og góð... ég held að það sé bara eins gott og hægt er“ þó að það „er einstaka 

sem er stundum erfitt“ að eiga samskipti við, þeir „sem þurfa að kvarta undan öllu... og 

aðrir sem geta bara talað við mann eins og maður“.  

Hann telur sig eiga: „marga mjög góða vini í lögreglunni, langmest eru þetta 

kunningjar... en alveg inn á milli... eru mjög góðir vinir sem ég eyði tíma með utan 

lögreglu“. Hann upplifir að stundum: „hverfa kjarnar sem verða til og eru fyrir“ ef að fólk 

flytur sig um deild eða embætti, þá minnka samskiptin en: „þetta eru ennþá félagar 

mínir en við eyðum ekki jafn miklum tíma saman“. Hann telur að: „það háir lögreglu-

mönnum voðalega mikið að við dettum rosalega mikið í vinnutal en... við tölum um 

alveg allt milli himins og jarðar“.  

Lögreglumaður 9 upplifir að hann geti treyst „langtum flestum“ samstarfsmönnum 

sínum:  

...ef maður hleypir einhverjum að sér þá auðvitað treystir maður þeim ef 
það er grundvöllur fyrir því að gera það... en þeir eru ekkert nánir manni 
þessir sem maður þarf að halda frá sér. 

Hann telur sig „alls ekki“ geta sagt allt við alla og þá: „segir maður ekki frá því þegar 

sumir eru á vakt en ef þeir sem maður treystir eru á vakt þá náttúrlega klárlega“. Staða 

lögreglumanns 9 er sérstök og upplifir hann að:  

...þá get ég náttúrlega alls ekki rætt við langtum flesta lögreglumenn um 
það... því að það getur enginn tekið afstöðu án þess að verða fyrir aðkasti út 
af því og maður reynir bara að sýna því virðingu.  

Lögreglumaður 9 upplifir að hann fái stuðning:  

...frá mínum nánustu... þeir sýna mér eins mikinn stuðning og þeir geta án 
þess að valda sjálfum sér skaða... þeir geta ekkert sagt fyrir framan fullt af 
fólki að þeir styðji mig, þeir geta sagt það við mig í einrúmi.   
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Hann upplifir að það er „rosa mikið“ baktal í lögreglunni „ef lögreglumönnum verður 

á eða eitthvað kemur upp á í einkalífinu“. Sjálfur hefur hann upplifað „töluvert“ baktal: 

„maður er náttúrlega síðastur til að heyra af því sjálfur og það brosa allir framan í þig“. 

Hann upplifði að:  

Það voru rosalega margir af mínum vinnufélögum búnir að snúa við mér baki 
og tekið þátt í mjög svona rætnum sögum um hvað ég átti að hafa gert og þú 
veist sumir bara miklir menn og bara báðust afsökunar... ég lít frekar á þá 
sem vini í dag en síðan aðrir sem láta bara eins og þetta hafi ekki gerst... ég 
reyni að sýna því virðingu en ég hleypi því fólki ekkert nálægt mér.  

Hann játar það „að einhverju leyti“ hefur hann tekið þátt í baktali, „því miður“. Hann er 

þó meðvitaður um að þetta sé „skelfilegt“ og „reynir“ að taka ekki þátt. En að hans mati 

getur þetta verið allt frá því að vera „uppbyggjandi gagnrýni yfir í að draga fólk niður“. 

Hvað gagnrýni varðar að þá er lögreglumaður 9 „yfirleitt stjórnandi á bíl“ og ef:  

...maður þarf að tala við undirmenn... ef það kemur eitthvað upp á og maður 
þarf að láta vita af því eða hvað það er að þá verður vandræðalegt andrúms-
loft í bílnum og svo bara endar vaktin, er það ekki bara mannlegt? Síðan er 
það bara búið og yfirleitt lagast hegðunin ef maður gerir athugasemd. 

Lögreglumaður 9 upplifir að „þó að það sé baktal“ þá sé það yfirleitt um hegðun 

manna en „ekki til þess að standa í vegi fyrir honum og ganga fram af honum“ eins og til 

dæmis þegar kemur að samkeppni um stöður en hún er „töluverð“. Hann upplifir ekki í 

sinni deild að: „menn hafi verið að stinga hvern annan í bakið í þeirri von að verða 

verðlaunaðir“. Í heildina upplifir hann að  

Við erum flest ágætis félagar og það er alveg góður andi okkar á milli þó það 
sé þetta blessaða baknag. Ég held að menn komi alveg hreint og beint fram 
svona að mestu leyti. Það er alveg til fólk sem þolir ekki hvort annað en 
brosir framan í hvort annað. Við reynum að standa með hvort öðru.  

En hvernig upplifir þá lögreglumaður 9 tengsl og samskipti við næsta yfirmann? Það 

verður skoðað næst. 

 

„Þeir gera sitt besta og þetta eru góðir menn“ 

Lögreglumaður 9 upplifir samskiptin við sinn næsta yfirmann „yfirleitt bara mjög 

þægileg og góð“ en vegna hans sérstöku stöðu þá upplifir hann þá með „hausinn í 
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sandinum“. Lögreglumaður 9 upplifir eins og með samstarfsmenn sína að hann fær 

stuðning frá sínum næstu yfirmönnum en þeir geta ekki:  

...sýnt mér eins mikinn stuðning og þeir geta án þess að valda sjálfum sér 
skaða... en það myndi vera erfitt fyrir fyriliða ef þeir myndu eitthvað styðja 
mig fyrir framan aðra.  

Hann „reynir að sýna því virðingu“ en upplifir að:  

Það er samt ógeðslega erfitt þegar maður er að standa í svona stríði og 
upplifir engan stuðning frá neinum... sem eru mínir yfirmenn. Þeir gera sitt 
besta og þetta eru góðir menn... en þetta er erfitt.  

Hann telur að það sé ekki rými fyrir gagnrýni: „sérstaklega ekki upp á við“. Hann 

minnist þess að hafa fengið gagnrýni frá næsta yfirmanni og hans upplifun var að:  

...ég gat ekki tekið henni því ég bar enga virðingu fyrir varðstjóranum, hann 
sinnti ekki starfinu sínu á neinn hátt og mér fannst hann ekki hafa neitt um 
mín störf að segja, mér finnst hann ekki hafa áunnið sér neina virðingu hjá 
mér til þess að geta sagt nokkurn skapaðan hlut á meðan að ég vinn mína 
vinnu en það var einstakt tilfelli. Þegar ég hef verið gagnrýndur eitthvað að 
þá reyni ég að taka því eins vel og ég get og leiðrétta hegðun mína. 

Hins vegar telur hann að:  

...ef ég hef einhverja skoðun á lögreglustarfinu að þá... finnst mér vera tekið 
mark á því sem ég segi og þeir bera virðingu fyrir minni reynslu og mínum 
störfum. 

Næst verður skoðað hvaða upplifun lögreglumaður 9 hefur á samskiptum við yfirstjórn. 

 

„Ég þarf ekkert að hitta þetta fólk“ 

Lögreglumaður 9 upplifir að það hafi allt verið „mjög neikvætt“ í kringum yfirstjórnina 

„hvernig hefur verið komið fram við marga starfsmenn, ég er þar ekkert undanskilinn“. 

Hann upplifir að hann er að: „starfa undir fólki sem reyndi að svipta mig lífinu og í raun 

og veru gerði það“. Hann upplifir ekki traust: „ég treysti ekki ríkissaksóknara og ég 

treysti ekki lögreglustjóra og ég treysti ekki yfirstjórninni“.   

Hann upplifir að: „stuðningur frá mínum æðstu yfirmönnum er lítill sem ekki neinn, 

bara falskur, bara bros“. Lögreglumaður 9 upplifir að: lögreglustjóri... hefur alltaf verið 

mjög kurteis og mjög almennileg við mig... og kemur vel fram við mig en hérna ég veit 
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ekkert hvar hún stendur“. En hann er ekkert að hafa áhyggjur af þessu: „ég þarf ekkert 

að hitta þetta fólk, þetta er uppi á fimmtu hæð eða einhvers staðar annars staðar í 

húsinu“.  

Hvað skipanir í störf varðar upplifir hann að: 

Þá er það oft einhvers konar venslatengsl eða eitthvað svoleiðis. Ég meina 
einstaka sinnum er það maðurinn og það er alveg frábært en oft, sérstaklega 
með þessar hærri stöður og það sem er búið að ganga á núna að þá er bara 
verið að setja gullgæsirnar á sinn stað. Ég meina eins og þú sérð bara í 
fjölmiðlum... það er búið að setja í stöður núna hægri, vinstri án þess að 
auglýsa þær einu sinni, það er bara verið að koma mönnum fyrir. 

En hvernig upplifir lögreglumaður 9 þá tilganginn? Hann verður skoðaður næst. 

 

„Að vernda þá sem geta ekki verndað sig sjálfir“ 

Gildin sem lögreglumaður 9 fer eftir eru: „hvaða maður ég vil vera? Hverju vil ég skila af 

mér? Hvernig ég vil koma fram við aðra? Grunngildi um það að vera góður, að vera 

góður lögreglumaður“. Hann upplifir að tilgangurinn með starfinu sé: „að vernda þá sem 

geta ekki verndað sig sjálfir... vernda fólk fyrir hvort öðru“ og honum finnst „það mjög 

göfugt“. Hér lýkur umfjöllun um lögreglumann 9 og verður næst skoðuð upplifun síðasta 

lögreglumannsins.   

4.2.10 Lögreglumaður 10 – hinn Matgóði 

Lykilsetningar voru skoðaðar og merking þeirra greind. Þemun sem birtast hjá 

lögreglumanni 10 eru: 

1. Mikla trú á sjálfum mér (tengsl við sjálfan sig) 

2. Lögreglan á að vera íhaldssöm stofnun (verklag) 

3. Starfsandinn skiptir máli fyrir starfsánægjuna (starfsandi) 

4. Þú ert hluti af hóp (samstarfsmenn) 

5. Það skiptast á skin og skúrir (næsti yfirmaður) 

6. Embættið sé að rétta úr kútnum (yfirstjórn)  

7. Gera samfélagið betra (tilgangur) 
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„Mikla trú á sjálfum mér“ 

Lögreglumaður 10 byrjaði að starfa hjá lögreglunni fyrir „tilviljun“. Hann var tvítugur og 

upplifði að: „maður var svona að finna einhverja braut... og... mér líkaði þetta bara strax 

í upphafi“. Hann upplifir að honum: „líður ágætlega í starfinu, ég er búinn að koma mér 

ágætlega fyrir“. Hans upplifun er að: „ég hef gaman að því að mæta í vinnuna og ég hef 

líka gaman af því að fara heim þegar vinnudegi er lokið“. Eins og allir að þá: „stundum 

vakna ég bara þú veist og fer öfugu megin fram úr“ en með árunum hefur hann lært inn 

á sjálfan sig og þá „kemur þetta... sjaldnar fyrir“.  

Lögreglumaður 10 hefur: „mikla trú á sjálfum mér“, hann upplifir að sér er  

....treyst fyrir hinu og þessu og bara líður vel með það. Ég er á þeim stað að 
þeir eru að leita til mín með allskonar verkefni til úrlausnar sem... aðrir eru 
ekki að fá.  

Hann telur að hann hafi rými fyrir gagnrýni, „ef það er verið að rýna til gagns, ef þetta 

er eitthvað vitlegt“. Hann telur að: „reynslan er komin, maður þekkir málin“ eftir langan 

tíma í starfi og ef einhver er að gagnrýna: „þá getur maður komið með rök“.  

Lögreglumaður 10 er mjög „virkur í áhugamálum fyrir utan vinnu“ og stundar 

hreyfingu til að halda sér andlega heilbrigðum og reynir að „lifa lífinu“. Hann segist vera 

„ferlega lélegur“ með að sækja sér styrki til Landssambands lögreglumanna en það eina 

sem hann hefur notað er „líkamsræktarstyrkur sem embættið gefur“. Hann hefur verið 

að fara sjálfur á námskeið en „einhvern veginn bara ekki verið að nota styrkinn“.  

Lögreglumaður 10 telur sig „líka vera á ágætum stað í mínu lífi þú veist bara með 

mína fjölskyldu og... húsnæði og hvað ég er að gera“. Hann upplifir þó að „það er ekkert 

alltaf sól“ en „ég er bara sáttur í skinninu“. Hann hefur farið í sjálfsvinnu en hann hafði 

ákveðna fordóma „gagnvart þeim sem þurftu að ganga til sálfræðings [en það] voru 

svona ákveðnir þröskuldar sem ég bara ákvað... að yfirstíga“. Hann telur sig hafa „náð að 

núllstilla“ sjálfan sig og „það sem ég á eftir ólifað þá ætla ég bara að hafa gaman af því..., 

ég nenni ekki hérna að vera... í bulli“. Á þessum tímapunkti í hans lífi upplifði hann að:  

Á ég að fara í drastískar breytingar... hérna var skurður í lífinu á ég bara þú 
veist að hætta í lögreglunni og fara að gera eitthvað annað sko, bara umpóla 
bara öllu... en ég fór í gegnum það... og hélt áfram í lögreglunni og hérna 
ekkert mál... svo byggist ofan á hægt, ofan á lífið.   

Næst verður skoðað hvernig lögreglumaður 10 upplifir verklagið hjá lögreglunni. 
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„Lögreglan á að vera íhaldssöm stofnun“ 

Lögreglumaður 10 lýsir starfinu sem:  

...rosalega lifandi, þú veist aldrei... hvað þú ert að fara að gera... það er alltaf 
eitthvað óvænt, alltaf eitthvað nýtt og... það eru alveg gríðarlega mikil 
mannleg samskipti sem ég hef alveg rosalega gaman af en sko nota bene ég 
verð að taka það fram að stór hluti af þessum mannlegu samskiptum er 
mjög negatívur. Ef að lögreglan hefði ekkert að gera, við værum bara... fáir 
lögreglumennn... væru bara engin útköll eða neitt, það væri þú veist svona 
drauma samfélag.  

Þó að „það [sé] ekki herskylda á Íslandi“ þá upplifir lögreglumaður 10 að þá er 

„lögreglan sem kemur þvi næst..., það er þessi agi... sem er nú svona misjafn“. Honum 

finnst að: „lögreglan [eigi] að vera íhaldssöm stofnun“ og líkir hann lögreglunni oft við 

„stórt olíuskip“, það tekur tíma að beygja. Hann upplifir að: „í lögreglunni er... ákveðinn 

tröppugangur, það er ákveðinn valdastigi“ og það sé alltaf spurning hvað almennur 

lögreglumaður eigi „að gagnrýna mikið“.   

Lögreglumaður 10 upplifir að viðhorfið hafi breyst:  

Fyrir tuttugu, þrjátíu árum þá fór fólk bara í einhverja vinnu og þú varst 
svolítið trúr þínum vinnuveitanda. Í dag... erum við að sjá fullt af lögreglu-
mönnum sem koma bara og... eftir tvö ár þá eru þeir farnir eitthvað annað, 
þetta er bara þú veist eins og næsta borð í einhverjum leik.  

Hann upplifir að margt af því sem lögreglumenn upplifa í starfi:  

...fer í hausinn á þér en ef þú nærð svona að komast í gegnum fyrstu fimm til 
tíu árin svona nokkurn veginn óskemmdur að þá... held ég að starfið sé... 
mjög gefandi. 

Honum finnst „alltaf jafngaman að mæta“. Það komi þó alltaf tímabil þar sem „þetta er 

bara leiðinlegt... maður er fljótur að snappa út úr því“.  

Hann upplifir að eftir því sem hann „eldist meira í starfi“ að:  

...maður fer svona að brynja sig frá hlutum og... ég finn það alveg að ég er 
ekki eins hérna, afsakaðu orðbragðið, ég er ekki eins graður og yngri 
lögreglumenn í því eins og til dæmis að sekta fólk eða... kannski er þetta 
viska... ég ræði við þig í staðinn fyrir bara „nafn og kennitala og ég ætla að 
sekta þig“.  

Hann upplifir að hann er farinn að nota „mannlegri nálgun“ og bendir fólki á að: „þú ert 

að gera... yfirsjón, ég sá hana og þetta má ekki í samfélaginu, þú veist passaðu þetta“.  



140 

Hans upplifun á valfrjálsa vaktakerfinu er að:  

Þú bara velur þér vaktir, þú ert kannski aldrei að vinna með sama mann-
skapnum en hérna í gamla daga var þetta bara sami mannskapurinn og það 
myndaðist svona fjölskyldustemmning. 

Í þeirri deild sem hann starfar í dag er „þetta dálítið svoleiðis ennþá... menn þekkjast 

orðið dálítið vel“.  

Til að takast á við starfið upplifir lögreglumaður 10 að: „maður er að fara þetta dáltíð 

á húmornum“ en hann er „mjög sérstakur..., ofsalega svartur... og oft á tíðum bara 

hættulegur“. Hann telur þó að: „þessi húmor sé mönnum sko lífsnauðsynlegur í þessu 

starfi“ en hann þoli illa dagsljósið. „Húmorinn... fer ekkert vel með kynþætti og ekki 

heldur þjóðfélagsþegna, þú veist þeir sem minna mega sín“ og fyrir „utanaðkomandi“ þá 

lítur þetta út fyrir að vera fordómar en „þetta er bara þessi svarti húmor“. Hann hefur 

reynslu af því að geta „sagt þessa brandara í lögreglusamfélaginu“ en þeir eru ekki taldir 

viðeigandi annars staðar. Hann telur að „þessi svarti húmor er svona ákveðinn veggur“ 

til þess að takast á við „erfið mál“.  

 Lögreglumaður 10 telur „starfið illa borgað“ og hann upplifir að lögreglumenn hafi 

verið í „kjarabaráttu“ síðan hann byrjaði og þar sem þeir eru „ekki með verkfallsrétt“ að 

þá „segir ríkið okkur bara að halda kjafti alltaf“. Þegar nýr kjarasamningur var samþykkur 

með „51/49“ þá upplifði lögreglumaður 10 að:  

Það varð allt vitlaust, maður fann það bara að menn hnakkrifust... eins og 
hundur og köttur. Þá fann maður það alveg þú veist að það litaði 
starfsandann. Launakjör og launabarátta... hefur litað starfsandann alveg 
bara frá því að ég man eftir mér. Það er alltaf og hefur alltaf verið eitthvað 
vesen, þú veist maður gerir sér alltaf einhverjar vonir... þegar samningar eru 
lausir svo líða bara... tvö ár og það er ekki talað við okkur. Svo kemur 
eitthvað samningstilboð og...  menn stökkva á það, „við erum búnir að fá... 
hreina sokka“ og svo bara stendur maður upp og er með hérna löðrungsfarið 
í andlitinu og... [við] sættum okkur við þetta af þvi að maður er í þessu starfi 
af einhverri svona hugsjón.  

En þá er lögreglumaður 10 farinn að tala um það sem hefur áhrif á starfsandann en það 

verður skoðað næst. 
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„Starfsandinn skiptir máli fyrir starfsánægjuna“ 

Lögreglumaður 10 upplifir að starfsandinn:  

...getur verið... upp og niður. Ég meina við höfum farið í gegnum hérna 
hundleiðinleg tímabil, þú veist menn hnakkrifist og... svoleiðis en allt til enda 
þá einhvern veginn ná menn alltaf... áttum aftur. Mín persónulega skoðun 
[er að] starfsandinn er fínn, jú, jú, mætti vera betri.  

Hann telur að: „starfsandinn skiptir máli fyrir starfsánægjuna..., þetta helst í hendur“.  

Lögreglumaður 10 upplifir að: „það litar oft svona starfsandann, það er kvart og kvein 

af því að launin eru svo léleg“ og þegar alltaf er verið að skera niður að þá „pompar 

[starfsandinn] niður“. Einnig telur hann að „aðbúnaður“ hefur áhrif. Hann finnur „rosa 

mun á síðustu tíu árum... hvað við höfum farið upp“. Hann upplifir að: „maður er sáttari 

þú veist, góð tæki, góður fatnaður, góður búnaður... maður finnur að það gerir alveg 

gríðarlega mikið“. „Ef þú vilt hafa lögreglumann ánægðan“ samkvæmt lögreglumanni 10 

„þá áttu að gefa [honum] eitthvað að borða“. En hvernig upplifir lögreglumaður 10 þá 

tengsl og samskipti við samstarfsmenn sína? Það verður skoðað næst. 

 

„Þú ert hluti af hóp“  

Lögreglumaður 10 telur að það væri: „óeðlilegt eftir öll þessi ár ef maður væri vinalaus“ 

og á„mjög góða vini innan lögreglunnar“. Hann á áhugamál sem hann stundar með þeim 

og eru þeir að „hittast... fyrir utan vinnuna líka“. Hann upplifir að þetta séu „trúnaðar-

sambönd... upp að vissu marki“ en hann hugsar samt alltaf: „þetta er líka vinnufélagi“.  

Upplifun lögreglumanns 10 er sú að: „lögreglumenn standa rosalega vel saman“ til 

dæmis þegar „lögreglumaður slasast“ þá er „rosa mikil samkennd“. Lögreglan er 

„fámenn starfsstétt“ og upplifir lögreglumaður 10 að: „eftir því sem maður starfar 

lengur... þá fer maður að þekkja fleiri og til dæmis að fara út á land og hitta 

lögreglumenn“ þá finnur hann „svona samkennd“. Hann upplifir samkenndina líka þegar 

þeir eru „búnir að klára eitthvað verkefni, eitthvað flott og allir setjast niður og borða 

saman“, honum finnst það „eiginlega skemmtilegustu stundirnar“ og „þú veist [að] þú 

ert hluti af hóp“. 
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„Í flestum tilfellum“ upplifir lögreglumaður 10 að samskiptin séu „opin og góð“ þó 

hann viðurkenni að í deildinni séu „þverhausar“ og ef þeir yrðu beðnir um skoðun að þá 

færðu jafnmargar skoðanir og lögreglumennirnir eru. Hann upplifir að  

Skoðanaskiptin eru... í flestum tilfellum jákvæð en svo er alltaf bara einhver 
ákvörðun sem er tekin og... ef einhver er með skoðun að þá er henni bara ýtt 
í burtu. 

Hvað gagnrýnin skoðanaskipti varða finnst honum „fínt að fá gagnrýni“ en „það fer 

dálítið eftir því... hvað er verið að gagnrýna“. Þá skiptir líka máli hver er að gagnrýna að 

hans mati, er það til dæmis „óbreyttur lögreglumaður sem er kannski búinn að vinna í 

eitt ár“ að:  

...gagnrýna einhverja afgreiðslu á máli sem... [ég] er með reynslu og 
þekkingu, búinn að fara í gegnum þennan pakka þú veist hundrað sinnum á 
meðan nýliðinn hefur ekki farið í gegnum svona mál.  

Lögreglumanni 10 finnst „endurspeglast svolítið innan lögreglunnar“ ákveðið agaleysi 

þegar kemur að valdastiganum. Hann upplifir að:  

Þessir eldri lögreglumenn sem eru kannski búnir að vera fimmtán, tuttugu ár 
þeir eru búnir að fara í gegnum lögregluna, búnir að alast upp á götunni þú 
veist og það er þessi valdastigi... þessir lögreglumenn eru komnir með... 
víðtæka reynslu í að afgreiða mál og... svo koma ungu lögreglumennirnir og 
hafa kannski ekki þetta valdastigs viðmið.  

Hann upplifir að „heilt yfir“ eru „skoðanaskipti... alveg gooderuð... menn eru ekkert 

afhausaðir þó að þú ert með einhverja aðra skoðun“.  

Lögreglumaður upplifir að það er traust á meðal samstarfsmanna:  

Þegar við erum í einhverjum erfiðum verkefnum, þá ber ég traust til manna 
og mér finnst... það er gagnkvæmt, við erum saman í þessu verkefni, klára 
þetta en svo er svona einhver kjaftagangur inni á lögreglustöðinni, það er 
kannski allt annars eðlis og... menn eru oft að stinga hvorn annan í bakið.  

Hann segist vera: „bara slakur og er búinn að brynja mig fyrir þessu, allavega er ég 

ekkert að stressa mig á þessu“. Næst verður skoðað hvernig lögreglumaður 10 upplifir 

tengsl sín og samskipti við næsta yfirmann. 
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„Það skiptast á skin og skúrir“ 

Lögreglumaður 10 upplifir að „það skiptast á skin og skúrir“ í samskiptum við hans 

næsta yfirmann. Hann upplifir að: „þau eru fín, þau gætu verið betri, þau gætu verið 

verri“. Hvað skoðanaskipti varðar upplifir hann að: „hann er stundum með þessar 

skoðanir, ég er með aðrar skoðanir, við ræðum stundum þessar skoðanir“ en lögreglu-

manni 10 finnst næsti yfirmaður sinn vera: „rosalega kassalaga, ... kassinn er bara svona 

á meðan ég er... kannski aðeins opnari“. Lögreglumaður 10 er „faktískt með tvo 

yfirmenn... það er minn næsti yfirmaður og svo er annar þar fyrir ofan, ég myndi svona 

leita frekar til hans“ ef eitthvað kæmi upp á. Hann álítur að: „hann myndi skilja mig 

meira á meðan hinn sko er bara þú veist, persónuleg vandamál rýmast ekki í kassanum. 

Hvernig lögreglumaður 10 upplifir samskipti við yfirstjórn lögreglunnar verður skoðað 

næst. 

 

„Embættið sé að rétta úr kútnum“    

Fyrir þremur árum var lögreglumaður 10 „miklu negatívari“ gagnvart yfirstjórninni. 

Hann upplifir að: „embættið sé... að rétta úr kútnum allavega með tilkomu Sigríðar sem 

lögreglustjóra... ég finn svona breytingu til... batnaðar í rétta átt“ og er hann „ánægður 

með hana“. Lögreglumanni 10 finnst: „það sem Sigríður og Alda eru að gera, mér finnst 

það... áhugavert“. Hann telur að: 

...áherslubreytingarnar sem þær eru að tala um varðandi kynferðisafbrotin 
og... rannsókn á málum verði hraðað... vera „common sense“... en ég vil 
auka sýnilega lögreglu miklu meira... ég er ekki að segja að hún sé minni eftir 
að Sigríður kom.   

Hans skoðun er sú að:  

Lögreglustjóri á að vera svona svolítið foringi, leiða embættið..., hann verður 
náttúrlega að vera svolítið með okkur. Breytingin... byrjaði svolítið með 
Stefáni Eiríkssyni, hann... kom svona eins og hérna gullsveipur inn í 
embættið, var í búning, var mikið í fjölmiðlum, þú veist var að fara út í 
verkefni með okkur og bara allt í einu var bara kominn einhver lögreglustjóri 
sem að hérna húhú og Sigríður tekur síðan við af Stefáni og það er svona 
eiginlega sama dálítið með hana, hún er þú veist í fjölmiðlum, kannski út af 
öðrum málum en hún er rosalega finnst mér virk sko innan embættisins. 
Hún er að koma og kjafta við menn og sest niður i kaffi og... hún er að 
mingla, það finnst mér skipta rosa máli. Í gamla daga þá var lögreglustjóri, 
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tek bara dæmi Böðvar Bragason... maður vissi í sjálfu sér ekkert að hann var 
lögreglustjóri..., maður sá hann aldrei. 

Upplifun lögreglumanns 10 á verkefnum yfirstjórnar er að:  

Þú ert með lögreglustjóra, aðstoðarlögreglustjóra, svo ertu með yfirlögreglu-
þjóna og þetta er það fólk sem að maður sér og er í daglegum samskiptum 
við, sem eru að ráða stefnum og straumum hjá embættinu og svo er 
starfsmannastjóri og ég skal alveg viðurkenna að ég geri mér ekki alveg grein 
fyrir hlutverki starfsmannastjóra í yfirstjórninni. Ég veit ekki alveg af því að 
ég upplifi það þegar lögreglumenn eru að fara á milli deilda að þá eru það 
bara yfirlögregluþjónarnir sem eru þarna að deala og squeala, þú veist þetta 
gengur bara kaupum og sölum og einhvern veginn held ég að... það sé galli 
hjá starfsmannadeildinni að kynna sig ekki betur en ég bara veit ekki þeirra 
aðkomu, jú, jú... þarna er alltaf einhver... skriffinnskuaðkoma.  

Lögreglumaður 10 upplifir að mannauðsstjórnunin noti mikið tölvupósta til 

samskipta. Hans reynsla er sú að:  

í gamla daga... þá var starfsmannastjóri en hann var aldrei virkur, það voru 
bara yfirlögregluþjónarnir, þeir bara ákváðu bara þú veist þessi maður á að 
vera þarna og við ætlum að fá þennan og ef menn voru með einhver 
vandamál að þá leituðu menn bara til yfirlögregluþjónanna. Síðan verður 
breyting... það verður mannauðsstjóri og einhvern veginn sko hélt bara 
kerfið svona áfram... ef það eru einhver vandamál innan raða lögreglumanna 
svona persónubundin og svona þá fara menn dálítið bara í yfirmennina.  

Hann upplifir að mannauðsstjórnunin sé „fílabeinsturn“. Hann telur „vandamálið“ vera 

að mannauðsdeildin var „höfð úti á Rauðarárstíg... og það var aldrei neinn samgangur 

nema í tölvupósti og þetta verður bara sorry to say bara þurrt og leiðinlegt“ en honum 

finnst „mannleg samskipti vera eðlilegri“. Í dag er þetta „komið upp á Hverfisgötu... uppi 

á fimmtu hæð“ en það hefur lítið breyst, „það er lokað í hádeginu, menn komast ekki 

inn til þeirra í hádeginu“. Honum finnst „eðlilegt“ að hafa mannauðsdeildina „inni í 

miðjunni“. Hans reynsla eru þó sú að það séu „allir að reyna... en þetta er samt svona 

dálítið lokað“.  

Reynsla lögreglumanns 10 á litlu hlutunum í kringum hátíðir er sú að áður fyrr að:  

Ef maður fékk jólakort frá vinnuveitandanum... þá var [lögreglustjóri] búinn 
að skrifa undir eitthvað... ljósritað og sett í eitthvað umslag, þetta var sem 
sagt jólagjöfin frá hérna vinnuveitandanum... og maður var kannski að vinna 
á jólunum, fjarri fjölskyldu og... manni fannst þetta vera bara... bull. Núna og 
maður finnur það að Sigríður... hún virðist passa mikið betur upp á þessa 
hluti og jólin í fyrra, þetta var bara frábær jólagjöf... bara karfa, þú veist læri 
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og bayonne skinka og hvað svo sem þetta var... þetta var bara flottasta sem 
við höfum fengið hingað til og menn voru ógeðslega sáttir.  

Hann fékk „páskaegg frá embættinu“ í ár, í fyrsta sinn frá því að hann hóf störf. Hans 

reynsla er að: „við höfum alltaf verið að vinna um páskana“. Hans upplifun er sú að: 

„mér finnst þetta rosaleg framþróun, það þarf ekkert mikið“. Hann upplifir að þetta sé á 

réttri leið:  

Sigríður er eða sem sagt yfirstjórn lögreglunnar er að hérna, já hún... 
náttúrlega stýrir... hún er að gera vel við mannskapinn. Þetta finnst mér vera 
svona hlutir sem... auka á starfsánægju og hefur klárlega áhrif á að þetta er á 
réttri leið, það má alltaf vera betra en... það er líka hægt sko að fara 
overboard.  

Lögreglumaður 10 upplifir að: „það er stanslaust verið að senda einhverjar 

upplýsingar“ og honum finnst vanta „þessi persónulegu, mannlegu samskipti“. Honum 

finnst þetta vera orðið bara: „sendu mér þetta á tölvupósti og ég svara“. Hann telur sig 

„ekki [geta] kvartað yfir upplýsingaflæði, svona... vinnulega“. Hann upplifir að: „ef ég 

þarf einhverjar upplýsingar“ finnst honum „miklu eðlilegra“ að fara bara til viðkomandi. 

Hann upplifir að þetta:  

...liti vinnustaðamenninguna... ég meina ég get mætt á mánudaginn í 
vinnuna klukkan átta og lokað bara að mér og bara verið í því að svara 
tölvupóstum en... ég hef ekki áhuga á því.  

Næst verður skoðað hvernig lögreglumaður 10 upplifir tilganginn. 

 

„Gera samfélagið betra“ 

Lögreglumaður 10 upplifir að lögreglustarfið sé „gefandi... eins og kannski kennarstarf... 

dálítið svona hugsjónastarf“. Hann telur að: „margir fari í lögregluna af því að þeir eru 

með bara einhverja ákveðna hugsjón..., gera samfélagið betra“. Þá eru niðurstöður allra 

tíu lögreglumannanna komnar og næst verða niðurstöðurnar teknar saman.  

4.2.11 Samantekt úr eigindlega hlutanum 

Þar sem lögreglumaður 3 dró þátttöku sína til baka er einungis samantekt úr níu 

viðtölum. Lögreglumennirnir níu er með 10 – 30 ára starfsreynslu og telja sig allir vera 

komna með mikla reynslu og farið sé að treysta þeim fyrir verkum. Þeir eiga það allir 
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sameiginlegt að þykja starfið áhugavert og skemmtilegt en breytingarnar innan 

embættisins hafa haft mikil áhrif á þá.  

Upplifun lögreglumannanna á starfsandanum er tvíþættur, þeir bæði upplifa 

jákvæðar og neikvæðar hliðar. Jákvæðu hliðarnar eru þær að þeir upplifa að verið sé að 

bæta aðbúnað og búnað lögreglunnar, þeir telja liðsandann á meðal samstarfsmanna 

vera góðan, þeir treysta hver öðrum til verka og myndu ekki villja hafa neinn annan á 

bak við sig ef eitthvað kæmi upp á.  

Neikvæðu hliðarnar eru fyrst og fremst baktal og þeir telja sig ekki geta sagt hvað 

sem er fyrir framan hvern sem er. Þeir telja að samskipti innan lögreglunnar hafi 

neikvæð áhrif sérstaklega samskiptin upp á við sem eru kjarninn í niðurstöðunum. 

Svartur, kaldhæðnislegu húmor er áberandi innan lögreglunnar að mati lögreglu-

mannanna en hann kemur þeim oft í gegnum starfið. Þrír lögreglumannanna notuðu 

samskonar orðalag þegar kom að einelti en það er að einelti sé hópefli fyrir alla nema 

einn og að þú mátt ekkert vera mikið öðruvísi. Margir lögreglumannanna upplifa að 

vinnustaðurinn sé eins og önnur fjölskylda og eins og í öllum fjölskyldum að þá kemur 

ekki öllum saman.  

Lögreglumennirnir níu telja mikilvægt að næsti yfirmaður sé góður í samskiptum, 

upplifun þeirra er mismunandi og telja þeir samt flestir að þeir geti leitað til síns næsta 

yfirmanns ef eitthvað kæmi upp á. Nokkrir lögreglumannnanna hafa þó upplifað að þeir 

standa einir ef eitthvað gerist. Þeir upplifa að þegar kemur upp skoðanaágreiningur geta 

þeir í flestum tilfellum rætt við næsta yfirmann. Hins vegar upplifa þeir síður að það sé 

rými fyrir ólíkar skoðanir þegar kemur að yfirstjórninni. 

Þegar kemur að yfirstjórninni bera þeir flestir lögreglustjóra vel söguna. Þeir telja að 

hann sé að gera góða hluti, sé sýnilegur og búinn að opna á samskiptaleiðir til sín. Að 

öðru leyti eru þeir ekkert sérstaklega ánægðir með yfirstjórnina og upplifa að ráðningar 

til dæmis fari að einhverju leyti eftir kostum manna en að ákvarðanir séu mjög oft 

byggðar á geðþótta sérstaklega þegar kemur að stóru yfirmannaráðningunum. Þeim 

finnst skilaboðin oft óskýr frá yfirstjórn og þá fer kjaftagangurinn á fullt á göngunum. 

Lögreglumennirnir níu hafa flestir upplifað slæm samskipti við mannauðsstjórnunina, 

hvort sem það eru samskipti í gegnum tölvupóst sem er svarað seint og illa, mál sem 

hafa dagað uppi og ekki verið kláruð eða í beinum samskiptum við starfsmenn.  
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Lögreglumennirnir níu upplifa að það er mikil stigveldismenning í lögreglunni og telja 

þeir að yfirmennirnir skipti höfuðmáli þegar kemur að heilbrigðum starfsanda. Þeir telja 

að starfið snúist að mestu leyti um mannleg samskipti og yfirmennirnir séu ekki allir 

góðir í þeim. Þeir eru ekki allir sammála um stöðu mála í dag, flestum finnst ástandið 

innan lögreglunnar vera á uppleið en einhverjir upplifa að þetta hafi aldrei verið verra.  

Beina lína í heildarniðurstöðum (e. horizonalization) lögreglumannanna er sú að 

„góður yfirmaður er... fjárfesting“ og að góð samskipti séu forsenda heilbrigðs 

starfsanda. Næst verða niðurstöðurnar bornar saman við fræðin í umræðukafla. 
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5 Umræður 

Í eftirfarandi kafla verða niðurstöður megindlega og eigindlega hluta rannsóknarinnar 

bornar saman við fræðin. Umræður eru um vinnustaðarmenningu, starfsanda, starfs-

ánægju og upplýsingamiðlun. Einnig eru umræður um hugmyndafræði þjónandi forystu 

og straumlínustjórnun sem lögreglan á höfðborgarsvæðinu vinnur eftir. Að lokum er 

samantekt þar sem umræðukaflarnir verða bornir saman. 

5.1 Umræður um vinnustaðarmenningu 

Fjórar tegundir vinnustaðarmenningar hafa verið skilgreindar samanber Cameron og 

Quinn (2006) og getur ein af þeim verið ríkjandi á meðan aðrar eru einkennandi fyrir 

ákveðnar deildir eins og virðist vera í lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. „Í lögreglunni 

er... ákveðinn tröppugangur, það er ákveðinn valdastigi“ eins og hinn Matgóði upplifir. 

Stigveldismenningin er rótgróin innan embættisins. Hinn Reglufasti telur að „þessi 

herstrúktúr eins og löggan er“ sé á undanhaldi þó að „nýliðarnir eigi bara að halda sig til 

hlés“.Í siðareglum lögreglu er talað um að lögreglumenn eigi að fylgja löglegum 

fyrirmælum yfirmanna svo lengi sem þau brjóta ekki gegn siðferðiskennd þeirra en hinn 

Heppni segir: „við þurfum stundum að gera eitthvað sem er gegn okkar sannfæringu og 

okkar skoðunum en engu að síður verðum við að framkvæma þær“.  

Þrátt fyrir rótgróna stigveldismenningu virðist fjölskyldumenning hafa verið til staðar 

sérstaklega þegar vaktakerfið var en frumskógarmenning sé einnig að myndast. Hinn 

Heppni lýsir því að „það var þessi fjölskylda“ þegar hann talar um „þennan vaktakúltur“ 

og hinn Lofsamlegi tekur í sama streng og telur samstarfsmennina á vöktunum hafa 

verið eins og „hin fjölskylda manns“ en flestir lögreglumannanna tóku þetta einnig fram. 

Fjölskyldumenningin endurspeglast í nánu samstarfi lögreglumannanna þar sem þeir 

treysta hverjum öðrum til verka en eins og í öllum fjölskyldum er „eðlilegt að komi 

stundum eitthvað upp á“ eins og hinn Glöggi orðar það. 

Frumskógarmenningin virðist vera að taka við með stöðugum breytingum innan 

embættisins. Lögreglumenn eru settir í tímabundin hlutverk eftir verkefnum en eftir að 

hinn Sátti sat í nefnd setur hann ekki nafn sitt við „svona vinnubrögð“ aftur, þar sem 
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ekki var hlustað á huglægt mat lögreglumanna. Aukin nýjungagirni virðist vera innan 

lögreglunnar eins og birtist til dæmis í innleiðingu straumlínustjórnunar en umræður um 

hana verða hér á eftir. Þegar breytingar eru verður skipulagsheildin að vera reiðubúin að 

takast á við nýjar áskoranir sem lögreglan á höfuðborgarsvæðinu virðist ekki vera, að 

mati lögreglumannanna eins og kemur fram í orðum hins Fróðleiksfúsa um að 

stjórnendur séu „ekki með skýra framtíðarsýn“. 

Í heildina virðist vinnustaðamenningin vera stigveldismenning þar sem undir-

menningin er fjölskyldumenning sem er á undanhaldi fyrir frumskógarmenningu. 

5.2 Umræður um starfsanda 

Hinn Fullsaddi hætti að starfa sem lögreglumaður á meðan á rannsókninni stóð vegna 

óánægju með starfsandann, sem getur talist vísbending um að starfsandinn hafi áhrif á 

ánægju lögreglumanna í starfi. 

Samkvæmt niðurstöðum spurningakönnunarinnar telja allir lögreglumennirnir sem 

svöruðu, starfsandann mikilvægan en um 30% telja hann mjög góðan eða góðan á 

meðan rúmlega 37% telja hann mjög slæman eða slæman. Ekki var skoðaður munur á 

upplifun lögreglumannanna eftir lýðfræðilegum gildum þar sem þau hafa óveruleg áhrif 

á upplifun á huglæga upplifun samkvæmt Nalla, Rydberg og Meško (2011). 

Gildi lögreglunnar í mannauðsstefnu embættisins eru til dæmis samheldni, traust og 

góður starfsandi en einnig er lögð áhersla á góðan starfsanda samkvæmt fagráði 

lögreglunnar. Samkvæmt Marques, Dhiman og King (2007) er hægt að skilgreina 

starfsanda annað hvort heilbrigðan eða óheilbrigðan.  

Niðurstöður eigindlega hluta rannsóknarinnar gefa til kynna að lögreglumennirnir 

upplifa ákveðna heilbrigða þætti starfsandans en lögreglumennirnir virðast eiga auðvelt 

með að mynda tengsl við samstarfsmenn sína og „talar [fólk] um allt í bílunum“ eins og 

hinn Glöggi orðar það. Lögreglumennirnir hafa allir tilfinningu fyrir því að verkefnin hafi 

tilgang en hinn Matglaði upplifir að starfið sé „gefandi..., dálítið svona hugsjónastarf“ 

eða eins og hinn Glöggi orðar það: „Það sem heldur manni svolítið í þessu starfi er að 

maður finnur að maður hefur tilgang“. Þeir upplifa liðsanda meðal samstarfsmanna og 

treysta þeir hverjir öðrum til starfa og myndu ekki vilja hafa neinn annan á bak við sig í 

erfiðum verkefnum.  
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Lögreglumennirnir upplifa að mestu leyti starfsandann góðan meðal samstarfsmanna 

en samkvæmt Marques, Dhiman og King (2007) myndi starfsandinn innan lögreglunnar 

flokkast sem óheilbrigður innan lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu þar sem 

lögreglumennirnir upplifa fleiri þætti sem einkenna óheilbrigðan starfsanda. Neikvæðni 

sem allir lögreglumennirnir upplifa að einhverju marki sem „getur verið mjög smitandi“ 

að mati hins Fróðleiksfúsa er mjög áberandi. Fjarvistir eru miklar en samkvæmt nýlegri 

rannsókn sem ríkislögreglustjóri gerði (Lögreglan, 2017) er einn af hverjum tíu 

lögreglumönnum fjarverandi vegna veikinda á hverjum degi og getur álagið verið 

„ofboðslega mikið“ þegar það eru „mikil veikindi“ að mati hins Lofsamlega. Umhverfið 

er mjög rótgróið, það getur verið erfitt að innleiða tengslahugsunina, „ég þarf bara að 

huga að sjálfum mér til þess að ná árangri“ eins og hinn Fróðleiksfúsi orðar það og þeir 

þurfa að „passa á sér bakið“ eins og hinn Glöggi orðar það. Baktal er þar af leiðandi 

mikið að mati allra lögreglumannanna en þeir segja að lögreglan sé „stærsti 

saumaklúbbur á Íslandi“ eins og hinn Heppni orðar það eða „svolítill kjaftaklúbbur“ eins 

og hinn Lofsamlegi orðar það. Umhverfi skipulagsheilda með óheilbrigðan starfsanda er 

streituvaldandi og er komin „breytingarþreyta“ eins og hinn Skoðanaglaði orðar það í 

lögreglumenn og eiga þeir þar af leiðandi á hættu að brenna út í starfi.  

Clinebell (1992) telur einnig upp einkenni óheilbrigðs starfsanda sem eru einkennandi 

fyrir lögregluna á höfuðborgarsvæðinu, eins og lág laun en „starfið er illa borgað“ eins 

og hinn Matgóði orðar það og mikil yfirvinna. Starfsmannahópurinn er einnig frekar 

einsleitur og „þú mátt ekkert vera mikið öðruvísi“ eins og hinn Glöggi orðar það en sá 

sem er öðruvísi gæti „átt erfitt uppdráttar“ að mati hins Heppna en samkvæmt 

Marques, Dhiman og King getur einsleitur starfsmannahópur haft neikvæð áhrif á 

heilbrigði starfsandans. Skortur á staðfestingu fyrir vel unnin störf er einnig einkenni 

óheilbrigðs starfsanda en lögreglumennirnir upplifa að „þar vantar rosalega mikið upp 

á“ eins og hinn Glöggi orðar það og tekur hinn Skoðanaglaði undir það með því að tala 

um að hrós þurfi að vera fyrir eitthvað „exceptional“. Clinebell (1992) telur einnig upp 

að miklir árekstrar, gagnrýni og ýktar væntingar einkenni óheilbrigðan starfsanda en 

lögreglumennirnir upplifa þessa þætti í samskiptum sínum við yfirmenn eins og til 

dæmis hinn Reglufasti upplifir að það sé „ekki boðlegt að láta öskra á sig, jafnvel þó 

maður hafi gert mistök“. Marques, Dhiman og King (2007) tala um að stjórnendur vilji 
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vernda stöðu sína og leita því vitsmunalegs og tilfinningalegs skjóls í gremju, háði, hörku 

og óvæginni gagnrýni.  

Samkvæmt Marques, Dhiman og King hafa ytri þættir, samþættir þættir og innri 

þættir áhrif á heilbrigðan starfsanda. Ytri þættir sem hafa áhrif á starfsanda lögreglu-

mannanna eru til dæmis „betri búnaður og betri aðbúnaður“ að mati hins Forláta og 

hefur mikið verið gert síðustu ár til að bæta aðbúnað lögreglumanna að mati lögreglu-

mannanna. Ytri þættir eru einnig straumar og stefnur sem embættið fer eftir eins og 

mannauðsstefna, löggæsluáætlun og siðareglur lögreglu en það er „alltaf svo lítið á bak 

við það“ eins og hinn Skoðanaglaði orðar það.   

Samþættir þættir innan lögreglunnar sem hafa áhrif á starfsanda eru að „það er 

auðvelt að sækja upplýsingar“ að mati hins Heppna en hins vegar er ekki friður innan 

lögreglunnar heldur „öldugangur“ og „það mæðir mikið á“. Aðrir samþættir þættir eru 

laun en „launakjör og launabarátta“ hefur alltaf „litað starfsandann“ að mati hins 

Matgóða og deilir hinn Skoðanaglaði og hinn Reglufasti þeirri skoðun. Innri þáttum er 

skipt eftir stjórnendum og öðrum starfsmönnum. Stjórnendur lögreglunnar að mati 

lögreglumannanna eru misjafnir, sumir eru „miklu mannlegri“ eins og hinn Lofsamlegi 

upplifir, hinn Sátti og hinn Glöggi deila þeirri skoðun þar sem litið er á þarfir þeirra og 

þeim treyst. Samkvæmt niðurstöðum spurningakönnunarinnar bera tæpir tveir þriðju 

þeirra lögreglumanna sem svöruðu traust til næsta yfirmanns og svipað margir telja að 

þeir eigi vísan stuðning hjá þeim. En flestir lögreglumannanna níu upplifa að yfirmenn 

séu ekki góðir í mannlegum samskiptum. Upplifun lögreglumannanna á yfirmönnum er 

allt frá því að þeir séu ósanngjarnir og ósveigjanlegir upp í að þeir séu hugulsamir og 

mannlegir.  

Lögreglumennirnir telja allir að starfsandinn sé heilbrigður þeirra á milli en ekki upp á 

við. Ríkislögreglustjóri hvetur lögreglumenn til að draga úr neikvæðni í pistli sem hann 

skrifaði í ársskýrslu Ríkislögreglustjóra 2015. Samt er mikil neikvæðni og virðist skorta að 

þeir taki heildina framyfir einstaklingshagsmuni en „menn hafa verið að stinga hvern 

annan í bakið í þeirri von að verða verðlaunaðir“ eins og hinn Forláti orðar það. 

Lögreglumennirnir treysta mönnum „til verka“ en þeir geta „ekki sagt hvað sem er við 

alla“ eins og hinn Fróðleiksfúsi talar um sem er einkennandi fyrir óheilbrigðan starfs-

anda. Samkvæmt niðurstöðum spurningakönnunarinnar bera 82% þeirra lögreglu-
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manna sem svöruðu traust til samstarfsmanna sinna en ekki er gerður greinarmunur á 

trausti til verka eða persónulegs traust. Allir lögreglumennirnir hafa myndað vinatengsl 

en þau hafa flest myndast á vöktunum en samkvæmt skilgreiningu á heilbrigðum 

starfsanda eru þau mikilvæg. 

Innan lögreglunnar er „mjög ljótur, svartur húmor“ eins og hinn Heppni orðar það og 

hinn Matgóði bætir við að hann sé „oft á tíðum hættulegur“. Lögreglumennirnir telja sig 

vita „hverjir eru opnir fyrir því og ekki“ eins og hinn Skoðanaglaði orðar það en hinn 

Glöggi telur að „maður lærir aðeins inn á hann og maður hefur gaman af þessu“. 

Lögreglumennirnir upplifa allir að húmorinn komi þeim í gegnum starfið og þessi svarti 

húmor sé „ákveðinn veggur“ til þess að takast á við erfið mál eins og hinn Matgóði orðar 

það en kaldhæðnislegur húmor er eitt einkenni óheilbrigðs starfsanda samkvæmt 

skilgreiningum. 

Að bera búninginn er heilmikil „ábyrgð“ eins og hinn Glöggi orðar það en um leið og 

þú ert „kominn út í búningnum“ stendur lögreglumaðurinn einn eins og hinn Heppni 

orðar það og endurspeglast í siðareglum lögreglu þar sem talað er um að störf 

lögreglumanna eru á þeirra ábyrgð. Stuðningurinn er enginn en samkvæmt Marques, 

Dhiman og King er hann mikilvægur. Lögreglumenn eru að fá dóma í mjög „skrýtnum 

málum“ eins og hinn Heppni orðar það. Hinn Skoðanaglaði, hinn Reglufasti og hinn 

Heppni tóku allir Löke málið sem dæmi þar sem lögreglumaður var dæmdur fyrir brot á 

þagnarskyldu í einkasamtali eftir erfiðan dag, „eitthvað sem allir eru bundnir 

þagnarskyldu hafa gert“ eins og hinn Skoðanaglaði orðar það. Hinn Fullsaddi dró 

þátttöku sína til baka vegna þess að hann óttaðist að þekkjast af niðurstöðunum þar 

sem lögreglumenn eru bundnir þagnarskyldu varðandi allt sem viðkemur starfinu 

samkvæmt siðareglum lögreglu.   

Lögregumennirnir upplifa að það sé gaman í vinnunni og eru tiltölulega jákvæðir og 

eru kannski bara með „hausinn í sandinum“ eins og hinn Forláti orðar það. Tveir þriðju 

lögreglumannanna sem svöruðu spurningakönnuninni hafa einhvern tímann hugleitt að 

hætta störfum vegna starfsandans sem endurspeglast í viðtölunum við lögreglumennina 

níu þar sem allir nema tveir hafa hugleitt að hætta í lögreglunni vegna starfsandans en 

þeir hafa hins vegar íhugað að „breyta um deild“ eins og hinn Lofsamlegi orðaði það. 
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Lögreglumennirnir upplifa tilgang með vinnunni eins og kemur fram í orðum þeirra 

um að starfið sé „göfugt“, „hugsjón“ til að “gera samfélagið betra“ og „maður finnur að 

maður hefur tilgang“. Svipuð svör komu fram í spurningakönnuninni. Samkvæmt Judith 

Neal (1997) skiptir máli að starfsmaðurinn lifi eftir sínum gildum að fullu, lögreglu-

mennirnir virðast gera það eins og kemur fram hjá hinum Forláta lögreglumanni sem 

vinnur að „sínum gildum og markmiðum“ eða hjá hinum Fróðleiksfúsa lögreglumanni 

sem setti sér „ákveðin gildi... og markmið“ um hvernig hann ætlaði að haga sér í starfi. 

Þegar fræðin eru borin saman við niðurstöður sést að upplifun þeirra er sú að 

starfsandinn er óheilbrigður þrátt fyrir að þeir segist upplifa að hann sé heilbrigður á 

milli samstarfsmanna en ekki við yfirmenn. Þættir eins og baktal, svik, einsleitur hópur, 

erfið samskipti við yfirmenn sem einkenna óheilbrigðan starfsanda eru áberandi hjá 

lögreglunni. Jákvæðir þættir eins og til dæmis traust til verka, betri aðbúnaður og 

búnaður, sterk vinatengsl og liðsheild eru til staðar en óheilbrigðir þættir eru sterkari og 

hafa samskipti við yfirmenn þar mest að segja en eins og hinn Reglufasti orðaði það: „öll 

neikvæðni... hefði getað verið leyst með aðkomu að ofan“ og eru þau rökrétt orð hins 

Sátta „að vera með góðan yfirmann... er fjárfesting“. 

5.3 Umræður um starfsánægju 

Samkvæmt skýrslu sem Ríkislögreglustjóri lét gera vorið 2017 hefur starfsánægja 

minnkað milli ára. Margir þættir hafa áhrif á starfsánægju lögreglumannanna. Nokkrir 

lögreglumannanna upplifa að á meðan þeir eru úti að vinna séu alltaf einhverjir sem 

hanga inni og „séu að koma sér undan verkum“ eins og hinn Skoðanaglaði orðar það. 

Samkvæmt Fortenbery (2015) hefur það neikvæð áhrif þegar starfsmenn gera eins lítið 

og hægt er. Stjórnendur þurfa því að leita leiða til að hvetja lögreglumennina. 

Samkvæmt þarfapíramída Maslow (Barrett, 2010) er hrós mikilvægt en lögreglu-

mennirnir upplifa ekki hrós innan lögreglunnar. Hrós er „mjög vandmeðfarið“ eins og 

hinn Glöggi orðar það og verður það „stundum svolítið klaufalegt“. Lögreglumennirnir 

vilja fá einlægt hrós fyrir eitthvað sem þeir hafa gert en ekki bara fyrir að „hafa mætt í 

vinnuna“ eins og hinn Skoðanaglaði orðar það. 

Samkvæmt Fortenbery er lögreglustarfið eitt af þeim störfum sem veldur hvað mestri 

streitu. Breytingar hafa verið miklar undanfarin ár og þeim lögreglumönnum sem er ekki 

sama upplifa streitu eða „breytingaþreytu“ eins og hinn Skoðanaglaði orðar það. Allir 
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lögreglumennirnir hafa þó gaman af vinnunni og telja að „starfsandinn skiptir máli fyrir 

starfsánægjuna..., þetta helst í hendur“ eins og hinn Matgóði orðar það og tekur hinn 

Forláti undir það „ef það er góður mórall... þá er miklu skemmtilegra að mæta í 

vinnuna“. Launin eru ytri hvatning fyrir starfsánægju en lögreglumennirnir fá „skítalaun“ 

eins og hinn Skoðanaglaði orðar það. Sjálfshvatning er líka mikilvæg fyrir starfsánægjuna 

samkvæmt Fortenbery (2015) og eru þeir duglegir að sækja sér aukna menntun og 

jafnvel skipta um deildir til að auka starfsánægju sína. 

Samkvæmt grein á heimasíðu Correctional officer (2017) er mikil áhersla á að 

lögreglumenn temji sér jákvætt viðhorf til vinnu. Starfsmenn geta valið sér viðhorf, „ég 

hef bara ákveðið að nú ætli ég að bara hætta að vera neikvæður“ eins og hinn Reglufasti 

gerði eða „að vera jákvæður áfram, sía kjarnann frá hisminu“ eins og hinn Fróðleiksfúsi 

gerði. Í ársskýrslu ríkislögreglustjóra 2015 (Ríkislögreglustjórinn, 2016) hvatti ríkis-

lögreglustjóri lögreglumenn með orðunum: „Hugum að því sem er jákvætt í starfinu og 

göngum jákvæð og þakklát til verk á degi hverjum og látum hið neikvæða ekki yfirgnæfa 

það sem er jákvætt og gefandi við starfið“. Í heildina litið eru lögreglumenn ánægðir í 

starfi, finnst það áhugavert, gefandi og finnst alltaf „jafngaman að mæta“ eins og hinn 

Matgóði orðar það. 

5.4 Umræður um upplýsingamiðlun 

Lögreglumennirnir upplifa samskipti við stjórnendur sem einnar stefnu eða „mötun á 

upplýsingum“ eins og hinn Fróðleiksfúsi orðar það en samkvæmt kenningu Clampitt á 

samskiptum myndi það flokkast sem úða og biðja (e. spray and pray) sem er árangurslítil 

samskiptaaðferð. Samkvæmt skýrslu sem Ríkislögreglustjóri lét gera vorið 2017 eru 

lögreglumenn hvað óánægðastir með þætti sem snúa að upplýsingaflæði. Af þeim 

lögreglumönnum sem svöruðu spurningakönnuninni upplifa 39% þeirra að upplýsinga-

flæðið sé gott eða mjög gott en lögreglumennirnir níu upplifa að „meirihlutinn af 

upplýsingum fer fram í tölvupóstum“ eins og hinn Fróðleiksfúsi orðar það. Tölvupóstur 

er sá miðill sem er mest notaður að mati lögreglumannanna til að miðla upplýsingum en 

það er veikasti samskiptamiðillinn eins og kemur fram í líkani Engels og Daft. Þeir hafa 

mismunandi skoðun á magni upplýsinga, sumir telja að það er ekkert verið að „dæla 

upplýsingum“ eins og hinn Fróðleiksfúsi orðar það á meðan hinn Lofsamlegi telur „það 

vanta meira“. Almennt séð eru þeir þó ánægðir með tölvupóstana frá lögreglustjóra 
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með fjárhagsstöðunni og annað en það er eitthvað sem þeir áttu „ekki að venjast“ eins 

og hinn Sátti orðar það. Lögreglumönnunum finnast „mannleg samskipti vera eðlilegri“ 

eins og hinn Matgóði orðar það. Lítið er um samskipti augliti til auglitis en þau eru 

árangursríkasti samskiptamiðillinn samkvæmt líkani Lengels og Daft. 

Samkvæmt siðareglum lögreglu eiga lögreglumenn að gæta hófs og sanngirni þegar 

þeir tala um samstarfsmenn sína og ekki dreifa sögusögnum um þá eða taka þátt í slúðri 

og kappkosta þannig að skapa jákvætt andrúmsloft á vinnustaðnum. Samskipti meðal 

starfsmanna eru mjög óformleg en þau eru stundum kölluð „Grapevine“ samkvæmt 

Kreitner (2007). Lögreglumennirnir upplifa að skilaboð frá stjórnendum séu oft óskýr til 

dæmis varðandi breytingar og „þá fer allt á fullt á göngunum“ eins og hinn Glöggi orðar 

það. Baktal og umtal er mikið í lögreglunni að mati lögreglumannanna en lögreglan er 

„stærsti saumaklúbbur á Íslandi“ eins og hinn Heppni orðar það. Einkasamtöl yfirmanna 

og starfsmanna eru stundum „fljót að fréttast“ að mati hins Skoðanaglaða og er hann 

ekki einn um þá skoðun. 

Hin óformlegu samskipti eru þó ekki alltaf neikvæð. Lögreglumennirnir nota mikið 

bílana til að tala saman um það sem viðkemur starfinu en líka um lífið og tilveruna og 

eru þá í „síviðrun“ eins og hinn Skoðanaglaði orðar það. Óformlegu samskiptin eru þá 

leið til að fá tilfinningalega útrás. Með óformlegu samskiptunum fá lögreglumennirnir 

líka þá tilfinningu að þeir tilheyri hópnum. Yfirstjórnin getur haft gagn af óformlegu 

samskiptunum til að fylgjast með því hvað er að gerast og hvernig lögreglumennirnir 

upplifa strauma og stefnur samkvæmt Kreitner (2007). Þessi ritgerð gæti til dæmis gefið 

yfirstjórninni ágæta sýn á upplifun lögreglumannanna. 

„Einelti gagnvart samstarfsmönnum“ eins og hinn Forláti talar um viðgengst í 

lögreglunni þó svo að þeir sjái það ekki allir. Einelti er oft „úrræði“ sem lögreglumenn 

nota „þegar stjórnendur bregðast“ heldur hinn Forláti áfram. Þeir lögreglumenn sem 

þola illa baktal „brenna fljótt upp“ innan lögreglunnar eins og hinn Heppni orðar það. 

Hinn Heppni, hinn Skoðanaglaði og hinn Reglufasti tala um að innan lögreglunnar sé 

talað um einelti sem „hópefli fyrir alla nema einn“ með orðum hins Heppna. Baktal, 

umtal og einelti eru allt partur af hinum óformlegu samskiptum samkvæmt Kreitner 

(2007). Óformleg samskipti eru að einhverju leyti nauðsynleg fyrir skipulagsheildir en 

hver og einn einstaklingur þarf að hugsa áður en hann talar. Það þarf ekki nema eina 
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manneskju sem er „pínu eitruð“ eins og hinn Reglufasti orðar það til að auka 

neikvæðnina í skipulagsheildinni. 

Innan lögreglunnar hafa menn raðast í stjórnunarstöður sem eru „mjög slæmir í 

mannlegum samskiptum“ eins og hinn Glöggi orðar það. Yfirmennirnir eru þó misjafnir, 

„sumir eru náttúrulegir, aðrir eru frábærir úti á vettvangi“ en þegar kemur að mann-

legum samskiptum „virðist það vera vandamál“ eins og hinn Reglufasti orðar það. Sumir 

upplifa að það sé „verið að hugsa um mig“ eins og hinn Lofsamlegi orðar það og tekur 

hinn Sátti í sama streng. Í samskiptum við yfirmenn (e. upward communication) geta 

þau verið allt frá því að vera eðlileg og upp í óásættanleg eins og „niðurlægingu, öskur 

og reiðiköst“ eins og hinn Fróðleiksfúsi orðar það. Einhverjir lögreglumenn leita því síður 

til stjórnenda. Kreitner (2007) bendir á að hægt er að fara nokkrar leiðir til að auka 

samskipti til yfirmanna og er ein þeirra uppástungukassi sem hefur verið notaður í 

lögreglunni og mældist vel fyrir þar sem lögreglumenn gátu lagt spurningar fyrir 

yfirstjórn. 

Í heildina litið er upplýsingamiðlun innan lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu 

ábótavant. Óformlegu samskiptin eru mikil, samskipti við yfirmenn eru misjöfn og 

árangurslitlar samskiptaaðferðir eins og mötun á upplýsingum eru notaðar með 

árangurslítilli upplýsingamiðlun eins og tölvupóstum. 

5.5 Umræður um þjónandi forystu 

Sigríður Björk Guðjónsdóttir lögreglustjóri gefur sig út fyrir að vinna eftir þjónandi 

forystu en hvort að aðrir í yfirstjórn fylgi þeirri hugmyndafræði kemur ekki fram. 

Samkvæmt lögreglumönnunum níu er auðveldara aðgengi að henni og það er „mjög 

auðvelt að sækja upplýsingar“ eins og hinn Heppni orðar það. Hún breytti skipuritinu til 

að auðveldara sé að nálgast hana og það þarf ekki lengur að fara upp allt stigveldið til að 

eiga í samskiptum við lögreglustjóra. Skipuritsbreyting er einn af þáttum þjónandi 

forystu samkvæmt Robert K. Greenleaf (2002). Lögreglumennirnir eru almennt ánægðir 

með störf lögreglustjóra, hinn Heppni segir: „Mér finnst þessi lögreglustjóri em við 

höfum í dag vera frábær, hún er að gera góða hluti“, hinn Lofsamlegi „hefur ekkert út á 

hana að setja“, hinn Sátti telur að það sé hægt „að ræða við hana eins og mann án þess 

að hún rjúki upp og verði reið“ og hinn Matglaði telur að „embættið sé að rétta úr 

kútnum... með tilkomu Sigríðar sem lögreglustjóra“ og er hann „ánægður með hana“. 
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Lögreglumennirnir eru þó með skiptar skoðanir á því hversu sýnilegur lögreglustjóri er. 

Lögreglumennirnir upplifa að lögreglustjóri sé að blanda geði við lögreglumennina með 

því að fara í „heimsókn á stöðvarnar“ eins og hinn Lofsamlegi lögreglumaður orðar það 

og hann hlustar þegar verið er „að viðra hugmyndir“ sem er í anda þjónandi forystu um 

hlustun samanber Greenleaf (2002). Einhverjir upplifa samt að lögreglustjóri sé að draga 

úr sýnileikanum. 

Lögreglustjóri er „stjórnandinn á stöðinni sem er stóra andlitið og hann tekur stórann 

og þungann af öllu“ eins og hinn Fróðleiksfúsi orðar það en samkvæmt þjónandi forystu 

á stjórnandinn að vera fremstur á meðal jafningja. Hvað breytingar varðar „skortir 

yfirsýn“ að mati hins Fróðleiksfúsa en framsýni er einn af þáttum þjónandi forystu 

samkvæmt Greenleaf (2002). Hinn Fróðleiksfúsi telur yfirstjórn ekki vera með „skýra 

framtíðarsýn“ og tekur hinn Skoðanaglaði lögreglumaður undir það og telur að það sé 

alltaf „einhver lúðrablástur um breytingar til batnaðar“. Upplifun lögreglumannanna níu 

endurspeglar upplifun hins Skoðanaglaða lögreglumanns um að það sé búinn að vera 

„gagnger niðurskurður“ þó að það sé talað um „fjölgun og eflingu“. 

Í þjónandi forystu á yfirmaðurinn að koma til starfsmanna og fylgjast með því sem 

þeir eru að gera en „þessu er akkúrat öfugt farið“ hjá lögreglunni eins og kemur fram í 

orðum hins Fróðleiksfúsa. „Þú þarft að koma með verkefnin til þeirra“ sem gefur til 

kynna að þó að lögreglustjóri vinni eftir þjónandi forystu geri það ekki allir yfirmenn. 

Lögreglumennirnir upplifa að yfirmenn noti „niðurlægingu, öskur, reiðiköst og eitthvað 

svona“ eins og hinn Fróðleiksfúsi orðar það. Samkvæmt hugmyndafræði þjónandi 

forystu geta óviðeigandi athugasemdir haft varanleg, neikvæð áhrif á aðra en á móti 

getur bros, einlæg athugasemd eða hvatningaorð haft varanleg, jákvæð áhrif á aðra og 

eru þetta þættir sem skortir að mati lögreglumannanna. 

Tilgangur þjónandi forystu er að veita starfsmönnum rými til að vaxa og finna tilgang 

og þó að það séu hnökrar á þjónandi forystu hjá embættinu upplifa lögreglumenn að 

hlutirnir séu á uppleið. Ef yfirmaðurinn er góður upplifa þeir að „það er verið að hugsa 

um mig“ eins og hinn Lofsamlegi lögreglumaður orðar það. Einnig er farið „að gera vel 

við mannskapinn“ í kringum hátíðir eins og kemur fram í orðum hins Matgóða lögreglu-

manns en það sýnir umhyggju fyrir fólki sem er í anda þjónandi forystu. 
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5.6 Umræður um straumlínustjórnun  

Innleiðing á straumlínustjórnun (e. Lean management) er hafin innan embættis 

lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Sameiginlegur skilningur allra starfsmanna á 

hugmyndafræði straumlínustjórnuna er á ábyrgð stjórnenda samkvæmt Flinchaugh, 

Carlino og Curtis-Hendley (2008). Lögreglumönnum var gefið frjálst val um hvort þeir 

ynni eftir aðferðafræðinni og var boðið að koma á fræðslufund, „þetta er ekki að virka í 

praxís hjá okkur. Fólk veit ekki almennilega hvað þetta er, fyrir fólki er þetta bara 

einhver hvít tafla upp á vegg sem eru einhverjar upplýsingar á“ að mati hins Glögga.  

Samkvæmt Flinchaugh, Carlino og Curtis-Hendley (2008) eiga stjórnendur að leiða 

með þátttöku og ekki er nóg að sitja nokkra fundi eða skrifa nokkra tölvupósta. 

Stjórnandi á ekki að láta starfsmenn hafa nákvæmt handrit hvernig eigi að nota 

aðferðina en þeir verða að fá leiðbeiningar. Lögreglumennirnir upplifa allir að þeir viti 

lítið um straumlínustjórnun þó einhverjir þeirra hafi farið á kynningarfundinn en 

yfirmaðurinn þarf að ná fólkinu saman til að framkvæma. Samkvæmt Eðvaldi Möller og 

Snorra Fannari Guðlaugssyni (2013) er ekki ein rétt leið til að innleiða Lean, hcer og ein 

skipulagsheild þarf að finna sinn takt, margar skipulagsheildir reyna innleiðingu á Lean 

en fáum tekst það.  

Lögreglumennirnir upplifa að það hafi bara verið settar upp „einhverjar töflur“ eins 

og hinn Glöggi orðar það og þetta séu bara „einhverjar tölur“ eins og hinn Lofsamlegi 

orðar það. Lögreglumennirnir nota samt töflurnar þó þeir telji það leysi ekkert „á 

vettvangi“ eins og hinn Skoðanaglaði orðar það. Lögreglumennirnir upplifa að 

stjórnendur séu „ekki með skýra framtíðarsýn“ eins og kemur fram í orðum hins 

Fróðleiksfúsa en samkvæmt Flinchaugh, Carlino og Curtis-Hendley (2008) er mikilvægt 

að hafa skýra sýn á ákjósanlegar aðstæður, skýra sýn á raunverulegar aðstæður og rétta 

færni og getu til að brúa bilið þarna á milli. Lögreglumennirnir gera grín að töflunni „af 

því að virðingin er ekki meiri fyrir töflunni“ eins og hinn Skoðanaglaði orðar það. 

Samkvæmt upplifun lögreglumannanna gengur ekki vel að nota aðferðafræði 

straumlínustjórnunar sem er í þversögn við það sem Sigríður Björk Guðjónsdóttir, 

lögreglustjóri sagði í fyrirlestri sínum Hvernig vinna þjónandi forysta og Lean saman á 

ráðstefnu Lean Ísland vorið 2017 um að þetta gangi „glimrandi vel“. 
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5.7 Samantekt á umræðukafla 

Í þessum kafla hafa niðurstöður verið bornar saman við fræði vinnustaðarmenningar, 

starfsanda, starfsánægju, upplýsingamiðlunar, þjónandi forystu og straumlínu-

stjórnunar. Fræðilegu hugtökin skarast að mörgu leyti. Svipaðir ytri þættir eins og 

skipulag, samskipti, aðstæður starfsins, sanngjörn laun, mat og framvinda í starfi hafa 

áhrif á starfsanda, starfsánægju og vinnustaðarmenningu samanber Marques o.fl. 

(2007), Riggio (2008), Clinebell (1992) og Ingu Jónu Jónsdóttur (2007). Einnig hafa 

svipaðir innri þættir eins og tilfinningar, viðhorf og tilgangur áhrif á starfsanda, 

starfsánægju og vinnustaðarmenningu samanber Marques o.fl. (2007), Clinebell (1992), 

Hofstede (1980) og Schein (2004). Vinnustaðarmenning hefur áhrif á starfsanda 

samkvæmt Cameron og Quinn (2006) en starfsandi hefur síðan áhrif á starfsánægju. 

Upplýsingamiðlun og Straumlínustjórnun væri þar af leiðandi hægt að skilgreina sem ytri 

þætti sem hafa áhrif á þessi hugtök. Samkvæmt Dr. Kent M. Keith (2012), 

framkvæmdastjóri the Greenleaf Center for Servant Leadership í Indiana býr 

aðferðafræði þjónandi forystu yfir því sem einkennir árangursríka upplýsingamiðlun eins 

og virka hlustun, ýtir undir heilbrigðan starfsanda með því að leiðbeina frekar en að 

stjórna og starfsánægju með því að næra samstarfsmennina og hefur áhrif á 

vinnustaðarmenningu til dæmis með því að breyta skipuritinu (Keith, 2012). 

Þegar umræðan er dregin saman kemur í ljós að vinnustaðarmenning lögreglunnar er 

stigveldismenning þar sem undirmenningin er fjölskyldumenning sem er á undanhaldi 

fyrir frumskógamenningu. Lögreglumenn upplifa óheilbrigðan starfsanda innan 

lögreglunnar sem hefur áhrif á starfsánægjuna. Þeir upplifa að upplýsingamiðlun er 

ábótavant og að þjónandi forysta hafi bætt starfsandann en innleiðing straumlínu-

stjórnunar gengur brösuglega. 

Markmið rannsóknarinnar var ekki að finna það sem er að hjá lögreglunni og finna 

blóraböggul. Samskipti hafa töluverð áhrif á starfsanda en þau eru alltaf samspil tveggja, 

sendanda og móttakanda. Gandhi sagði: „Vertu breytingin sem þú vilt sjá í heiminum“ 

og mættu allir sem starfa hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu taka það til sín eða fara 

í „naflaskoðun“ eins og hinn Heppni orðar það. 

Vegna smæðar rannsóknarinnar er ekki hægt að alhæfa um niðurstöðurnar en þær 

gefa ákveðna vísbendingu um að starfsandinn innan lögreglunnar á höfuðborgar-



160 

svæðinu sé ekki heilbrigður. Einnig er ekki hægt að alhæfa að allir lögreglumennirnir 

upplifi að starfsandinn sé óheilbrigður þar sem upplifun er alltaf einstaklingsbundin og 

það getur haft áhrif að lögreglumennirnir eru ekki allir að vinna á sömu starfseiningunni 

og eru ekki allir með sömu yfirmennina. 

Þegar starfsandi var skoðaður innan lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu þótti mikil-

vægt að skoða líka vinnustaðarmenningu, starfsánægju, upplýsingamiðlun, þjónandi 

forystu og straumlínustjórnun. Fróðlegt væri að gera ítarlegri rannsókn á öllum þessum 

þáttum sérstaklega hinum óformlegu samskiptum sem eru áberandi innan lögreglunnar 

á höfuðborgarsvæðinu og innleiðingu straumlínustjórnunar innan embættisins. 
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6 Lokaorð 

Markmið þessarar ritgerðar var að greina upplifun lögreglumanna á starfsanda innan 

lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Spurningakönnun var lögð fyrir alla almenna 

lögreglumenn og rannsóknarlögreglumenn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu en 

einnig voru tekin djúpviðtöl við tíu lögreglumenn. 

Til að kanna upplifun lögreglumanna á starfsandanum var mikilvægt að skilgreina 

tengsl starfsanda við vinnustaðarmenningu, starfsánægju, upplýsingamiðlun, þjónandi 

forystu og straumlínustjórnun. Helstu niðurstöður eru að vinnustaðarmenning 

lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu var skilgreind sem stigveldismenning með 

fjölskyldumenningu sem undirmenningu. Fjölskyldumenningin er þó á undanhaldi fyrir 

frumskógarmenningu. Í ljós kom að lögreglumenn upplifa að starfsandi hefur áhrif á 

starfsánægju þeirra. Lögreglumennirnir upplifa að upplýsingamiðlun sé ábótavant en 

árangurslítil upplýsingamiðlun er notuð með árangurslitum samskiptaaðferðum. 

Niðurstöður gáfu til kynna að með þjónandi forysta fari starfsandinn batnandi en 

innleiðing straumlínustjórnunar gengur brösuglega að mati lögreglumanna. Upplifun 

lögreglumannanna er að starfsandi sé óheilbrigður innan lögreglunnar á 

höfuðborgarsvæðinu. 

Rannsakandi telur að rannsóknin veiti raunsæja mynd af upplifun lögreglumanna á 

starfsanda innan lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Von rannsakanda er að 

rannsóknin veiti dýpri skilning og þekkingu á starfsanda innan lögreglunnar á 

höfuðborgarsvæðinu en einnig að raddir lögreglumannanna heyrist og nýtist til að gera 

það sem er gott betra og til umbóta þar sem þörf er. Rannsakandi er sammála 

ríkislögreglustjóra (Ríkislögreglustjórin, 2016) um að þörf er á að breyta viðhorfi innan 

lögreglunnar úr neikvæðu í jákvætt þar sem margir þættir innan lögreglunnar eru á 

uppleið.  
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Viðauki 1 – Spurningakönnun 
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Viðauki 2 – Kynningarbréf fyrir megindlega rannsóknaraðferð 

Sæl/l 

Ég heiti Rósa Björg Brynjarsdóttir og er að gera rannsókn fyrir meistararitgerð mína í 

mannauðsstjórnun við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Efni ritgerðarinnar er hvort 

upplifun lögreglumanna af starfsanda lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu hafi áhrif á 

ánægju þeirra í starfi. 

Lögreglumenn eru uppistaðan í starfsemi lögreglunnar og er því brýn nauðsyn að 

hlúa vel að þeim auði sem í þeim er fólginn. Áhugavert og hvetjandi starfsumhverfi er 

mikilvægt til að sem flestir hafi áhuga á að starfa innan lögreglunnar. Samskipti og 

ímynd lögreglunnar hefur áhrif á traust og skilning almennings á störfum hennar. 

Rannsókn sem þessi skapar þekkingu á því hvort að upplifun af starfsanda hafi áhrif á 

starfsánægju lögreglumanna á höfuðborgarsvæðinu og samfélagið gæti haft gagn af í 

framtíðinni. Gagnsemi rannsóknarinnar gæti fólgist í því að bæta starfsumhverfi 

lögreglumanna. Ánægðir starfsmenn eru betri starfsmenn og gæti það speglast í viðhorfi 

almennings til lögreglumanna. Hægt væri að yfirfæra niðurstöðurnar á aðrar 

skipulagsheildir. 

Áður en þú byrjar ber mér að tilkynna að þér er hvorki skylt að svara einstökum 

spurningum né könnuninni í heild. Ef þú vilt ekki svara einstökum spurningum merkir þú 

við „vil ekki svara“. Miklu máli skiptir þó að sem flestir svari fyrir gæði rannsóknarinnar, 

trúverðugleika og notagildi. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar. 

Fyllsta trúnaðar er gætt og ekki er hægt að rekja einstök svör til einstaklinga. 

Gögnum rannsóknarinnar verður eytt eftir að búið er að vinna úr þeim. Með þátttöku 

veitir þú samþykki fyrir því að unnið verði með upplýsingarnar sem þú veitir í 

rannsókninni og leggur þú þitt af mörkum í þágu þekkingaröflunar. Þátttakendur eru allir 

almennir lögreglumenn og rannsóknarlögreglumenn á starfsstöðvunum fjórum á 

höfuðborgarsvæðinu, Hverfisgötu, Dalvegi, Vínlandsleið og Flatahrauni.  

 

Í þessari könnun eru nokkrar spurningar sem snúa að viðhorfi þínu til starfsandans innan 

lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og ætti að taka um það bil 5 mínútur að klára. 

 

Leiðbeinandi er dr. Ásdís E. Petersen, aðjúnkt við Háskóla Íslands. Ef einhverjar 

spurningar vakna er hægt að hafa samband við undirritaða. 

 

Með von um góðar undirtektir og fyrirfram þökk fyrir þátttökuna 

Rósa Björg Brynjarsdóttir 

Meistaranemi í Mannauðsstjórnun við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands 
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Viðauki 3 – Spurningarammi 

 

1. Hvaða ástæða er fyrir því að þú valdir lögreglustarfið?  

2. Hvernig upplifir þú starfsandann innan lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu?  

3. Hvaða þættir finnst þér hafa mest áhrif á starfsandann?    

4. Hvaða reynslu hefur þú af samskiptum meðal samstarfsmanna þinna?     

5. Hvaða reynslu hefur þú af samskiptum við næsta yfirmann?  

6. Hvernig upplifir þú áhrif þín á vinnustaðnum?  

7. Hvernig upplifir þú áhrif starfsandans á ánægju þína í starfi?  

8. Hvaða leiðir eða aðferðir notar þú til að halda þínum anda (spirituality) 

heilbrigðum?  

9. Hvaða reynslu hefur þú af Landssambandi lögreglumanna varðandi sjóði 

félagsins sem bjóða upp á leiðir til að auka heilbrigði?  
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Viðauki 4 – Bréf til lögreglumanna 

Sæl/l 

Ég heiti Rósa Björg Brynjarsdóttir og er meistaranemi í mannauðsstjórnun við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Ég er að gera rannsókn á áhrifum upplifunar 

lögreglumanna á starfsanda lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu á ánægju þeirra í starfi. 

Ég hóf rannsóknina á því að kortleggja starfsandann innan lögreglunnar með því að 

senda út spurningakönnun á alla almenna lögreglumenn og rannsóknarlögreglumenn og 

þakka ég góða svörun. Niðurstöður könnunarinnar gefa tilefni til að skoða upplifun 

lögreglumanna betur.  

Ég óska því eftir að fá að taka viðtöl við átta lögreglumenn til að fá dýpri skilning á 

reynslu og upplifun lögreglumanna. Ég legg mikla áherslu á nafnleynd í rannsókninni og 

munu viðtölin verða tekin á hlutlausum stað. Nöfn verða dulkóðuð og niðurstöður verða 

ekki persónugreinanlegar. Búið er að tilkynna rannsóknina til Persónuverndar og eru 

engar athugasemdir gerðar við rannsóknina sjálfa og tekur Persónuvernd enga afstöðu 

til efnis hennar. Gögnum verður eytt eftir að búið er að vinna úr þeim.  

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort upplifun og reynsla lögreglumanna á 

starfsandanum innan lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu hafi áhrif á ánægju þeirra í 

starfi. Lögreglumenn eru uppistaðan í starfsemi lögreglunnar og er því brýn nauðsyn að 

hlúa vel að þeim auði sem í þeim er fólgin. Samskipti og ímynd lögreglunnar hefur áhrif á 

traust og skilning almennings á störfum hennar og skapar rannsókn sem þessi þekkingu 

á því hvort að starfsandinn hafi áhrif á starfsánægjuna. Gagnsemi rannsóknar gæti falist 

í því að bæta starfsumhverfi lögreglumanna eða gera gott starfsumhverfi betra. Hægt  

væri að yfirfæra niðurstöðurnar á aðrar skipulagsheildir eins og grunnskóla eða 

heilsugæslu en ástæðan fyrir því að ég valdi að skoða starfsandann innan lögreglunnar 

er sú að lögreglan á höfuðborgarsvæðinu er meiri heild en til dæmis þekkist í mennta- 

eða heilbrigðiskerfinu þar sem einingarnar eru minni og ólíkari.  

Ef þú hefur áhuga á að segja frá þinni upplifun og reynslu á starfsandanum innan 

lögreglunnar væri ég þakklát ef þú hefðir samband við mig og við myndum mæla okkur 

mót fyrir viðtal. Viðtalið tekur um það bil klukkustund og verða viðtölin tekin vikuna 20. 

– 24. mars.  

 

Með von um góð viðbrögð, 

Rósa Björg Brynjarsdóttir 

Meistaranemi í mannauðsstjórnun við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands 
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Viðauki 5 – Kynningarbréf fyrir eigindlega rannsóknaraðferð 

Kópavogur 16. febrúar 2017 
 
 

Kynningarbréf 
Áhrif starfsanda á starfsánægju lögreglumanna á höfuðborgarsvæðinu 

 

Undirrituð er meistaranemi  við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og er að gera 

rannsóknina „Áhrif starfsanda á starfsánægju lögreglumanna á höfuðborgarsvæðinu“ til 

lokaverkefnis í mannauðsstjórnun. Áætluð ústkrift er vorið 2017. Dr. Ásdís Emilsdóttir 

Petersen, aðjúnkt er leiðbeinandi verkefnisins.  

Við verjum 40 klukkustundum á viku í 46 – 48 vikur á ári á vinnustaðnum ef við erum 

heppin. Mikilvægt er því að við upplifum ánægju í starfi en talið er að þrír þættir hafi þar 

áhrif, lýðfræðilegir þættir (t.d. kyn og aldur), verkefni starfsins og starfsandinn. 

Markmiðið með þessari rannsókn er að kanna hvort upplifun og reynsla lögreglumanna 

á starfsandanum hafi áhrif á ánægju þeirra í starfi.  Lögreglumenn eru uppistaðan í 

starfsemi lögreglunnar og er því brýn nauðsyn að hlúa vel að þeim auði sem í þeim er 

fólginn. Áhugavert og hvetjandi umhverfi er mikilvæg til að sem flestir hafi áhuga á að 

starfa innan lögreglunnar. Samskipti og ímynd hefur einnig áhrif á traust og skilning 

almennings á störfum hennar. Rannsókn sem þessi skapar þekkingu á því hvort að 

upplifun og reynsla lögreglumanna á starfsandanum hafi áhrif á starfsánægju þeirra. 

Gagnsemi rannsóknarinnar gæti falist í því að bæta starfsumhverfi lögreglumanna eða 

gera gott betra. Hægt væri að yfirfæra niðurstöður rannsóknarinnar yfir á aðrar 

skipulagsheildir eins og grunnskóla eða heilsugæslu en ástæðan fyrir því að lögreglan á 

höfuðborgarsvæðinu var valin er sú að hún er meiri heild en þekkist í mennta- og 

heilbrigðiskerfinu þar sem einingarnar eru fleiri og minni.  

 

Rannsóknin er tvíþætt:  

1. Spurningakönnun: í upphafi var lögð spurningakönnun fyrir alla almenna 

lögreglumenn og rannsóknarlögreglumenn á starfsstöðvunum fjórum, Dalvegi, 
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Flatahrauni, Hverfisgötu og Vínlandsleið. Spurningakönnunin var opin á timabilinu 

18. – 25. janúar 2017. 

2. Viðtöl: tekin verða viðtöl við átta lögreglumenn til að kanna betur upplifun þeirra 

og reynslu á áhrifum starfsandans á starfsánægju þeirra. Viðtölin eru tekin á 

tímabilinu 20. febrúar – 3. mars 2017.   

Fyllsta trúnaðar er gætt og verður ekki hægt að rekja einstök svör þátttakenda til 

einstaklinga. Nöfn þátttakenda verða dulkóðuð þegar niðurstöður verða birtar. 

Þátttakanda er heimilt að hætta þátttöku án útskýringa og nokkurra eftirmála. Með 

þátttöku veitir þátttakandi samþykki að unnið verði úr upplýsingum sem hann veitir. 

Gögnum rannsóknarinnar verður eytt eftir að búið er að vinna úr þeim.  

 

Virðingarfyllst, 

Rósa Björg Brynjarsdóttir 

Meistaranemi í mannauðstjórnun við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands 
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Viðauki 6 – Upplýst samþykki 

Upplýst samþykki 
Áhrif starfsanda á starfsánægju lögreglumanna á höfuðborgarsvæðinu 

 

Með undirskrift minni staðfesti ég að ég hef fengið upplýsingar um rannsóknina „Áhrif 

starfsanda á starfsánægju lögreglumanna á höfuðborgarsvæðinu“ og samþykki að taka 

þátt í henni. Ég hef fengið afhent kynningarbréf með upplýsingum um rannsóknina og 

framkvæmd hennar. Ég geri mér ljóst að ég get hafnað eða hætt þátttöku í rannsókninni 

á hvaða tímapunkti sem er án útskýringa og án nokkurra eftirmála.  

 

_____________ ________________________ 

Dagsetning Undirskrift þátttakanda 

 

 

 

 

 

 

Ég undirrituð staðfesti hér með að hafa upplýst ofangreindan þátttakanda um 

rannsóknina „Áhrif starfsanda á starfsánægju lögreglumanna á höfuðborgarsvæðinu“ og 

framkvæmd hennar í samræmi við persónuverndarlög.  

 

________________________ 

Undirskrift rannsakanda 
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Viðauki 7 – Tilkynning til Persónuverndar 

Tilkynning um vinnslu 
persónuupplýsinga 

Númer   

S8125 

Er um að ræða nýja tilkynningu 

eða breytingu á eldri tilkynningu? 

Ný tilkynning 

Eldra tilkynninganúmer sé um 

breytta tilkynningu að ræða: 

 

Nafn Rósa Björg Brynjarsdóttir 

Nafn forsvarsmanns (s.s. 

forstjóra) ef ábyrgðaraðili er 

fyrirtæki/stofnun: 

Dr. Ásdís Emilsdóttir Petersen, aðjúnkt HÍ er leiðbeinandi 

verkefnisins 

Heimilisfang: 

 
Póstnúmer: 200 

Staður: Kópavogur 

Símanúmer tengiliðs:  

Titill verkefnis(ss. nafn á skrá eða 

heiti rannsóknar) 

 

Áhrif starfsanda á starfsánægju - upplifun lögreglumanna í 

lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu 

Tilgangur vinnslunnar?  

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna hvort að upplifun 

lögreglumanna á starfsanda lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu 

hafi áhrif á ánægju þeirra í starfi. Verkefnið er meistararitgerð í 

mannauðsstjórnun við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. 

Hvaða upplýsingar verður unnið 

með? 

 

Unnið verður með reynslu og upplifun lögreglumanna. 

Rannsóknin er bæði  

megindleg og eigindleg. Sendur verður út spurningalisti með 

spurningum til að  

kanna viðhorf lögreglumanna á starfsandanum og 

bakgrunnsspurningar. Einnig  

verða tekin 8 viðtöl við lögreglumenn til að skoða betur hver 

þeirra upplifun  

er. Unnið verður með reynslu og upplifun lögreglumanna. 
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Rannsóknin er bæði megindleg og eigindleg. Sendur verður út 

spurningalisti með spurningum til að kanna viðhorf 

lögreglumanna á starfsandanum og bakgrunnsspurningar. Einnig 

verða tekin 8 viðtöl við lögreglumenn til að skoða betur hver 

þeirra upplifun er. 

Hvert verða upplýsingarnar 

sóttar? 

 

Niðurstöður spurningalista og viðtölum við lögreglumenn. 

Heimild(ir) til vinnslu 

persónuupplýsinga, sbr. 8. gr.  laga 

um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga 

 

samþykki hins skráða sbr. 1. tl. 

Verður unnið með viðkvæmar 

persónuupplýsingar, sbr 8. tl. 2. 

gr.  laganna? 

Nei 

Viðbótarskilyrði um vinnslu 

viðkvæmra persónuupplýsinga, sbr. 

9. gr.  laganna? 

upplýst og skriflegt samþykki hins skráða sbr. 1.tl., nauðsyn 

vegna tölfræði-/vísindarannsóknar sbr. 9. tl. 

Frekari skýringar á þeim 

heimildum sem merkt er við hér að 

ofan (t.d. lagaákvæði eða ef byggt er 

á samþykki hins skráða skal hér 

greint frá efni samþykkisyfirlýsingar) 

 

Efni samþykkisyfirlýsingar er eftirfarandi: Nafn mitt og 

upplýsingar um hvernig  

er hægt að hafa samband við mig ef spurningar vakna og nafn 

leiðbeinanda míns.  

Markmið og tilgangur rannsóknar. 

Aðrar upplýsingar eins og hverjir eru þátttakendur rannsóknar, 

að þátttakanda  

sé heimilt að sleppa ákveðnum spurningum eða könnuninni í 

heild án nokkurra  

eftirmála. Með þátttöku í megindlega hlutanum veitir þátttakandi 

samþykki að  

unnið verði með upplýsingarnar sem hann veitir. Ekki verður 

hægt að rekja  

einstök svör til einstaklinga. Í eigindlega hlutanum verður 

þátttakanda gerð  

grein fyrir því að hann geti leiðrétt eða eytt röngum eða villandi  

persónuupplýsingum um hann með því að fá að lesa yfir 

upplýsingarnar sem hann  

veitir. Nöfn verða dulkóðuð og ekki hægt að rekja svör 

þáttakenda til  

einstaklinga. Gögnum rannsóknarinnar verður eytt eftir að búið 

er að vinna úr  

þeim. Efni samþykkisyfirlýsingar er eftirfarandi: Nafn mitt og 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000077.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000077.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000077.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000077.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000077.html
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upplýsingar um hvernig er hægt að hafa samband við mig ef 

spurningar vakna og nafn leiðbeinanda míns.  

Markmið og tilgangur rannsóknar. 

Aðrar upplýsingar eins og hverjir eru þátttakendur rannsóknar, 

að þátttakanda sé heimilt að sleppa ákveðnum spurningum eða 

könnuninni í heild án nokkurra eftirmála. Með þátttöku í 

megindlega hlutanum veitir þátttakandi samþykki að unnið verði 

með upplýsingarnar sem hann veitir. Ekki verður hægt að rekja 

einstök svör til einstaklinga. Í eigindlega hlutanum verður 

þátttakanda gerð grein fyrir því að hann geti leiðrétt eða eytt 

röngum eða villandi persónuupplýsingum um hann með því að fá 

að lesa yfir upplýsingarnar sem hann veitir. Nöfn verða dulkóðuð 

og ekki hægt að rekja svör þáttakenda til einstaklinga. Gögnum 

rannsóknarinnar verður eytt eftir að búið er að vinna úr þeim. 

Ef aflað er persónuupplýsinga frá 

öðrum en hinum skráða, hvernig er 

þá uppfyllt  

viðvörunarskylda gagnvart hinum 

skráða, sbr. 21. gr.  laganna 

 

Ef aflað er persónuupplýsinga frá 

hinum skráða sjálfum, hvernig er þá 

uppfyllt fræðsluskylda, sbr. 20. gr. 

 laganna 

 

Megindlegi hlutinn: Spurningalistinn hefst á upplýsingalaði sem 

er með öllum upplýsingum um rannsóknina. Upplýst samþykki er 

veitt með þátttöku. 

 

Eigindlegi hlutinn: Áður en viðtölin eru tekin eru þátttakendur 

upplýstir um rannsóknina, bæði munnlega og með blaði með 

öllum upplýsingum sem þeir skrifa undir til að veita samþykki sitt 

um að upplýsingarnar verði notaðar í rannsókninni. 

Verður persónuupplýsingum 

safnað með notkun 

eftirlitsmyndavéla eða annars konar 

vöktunarbúnaðar? Nei 

Verða upplýsingarnar afhentar 

öðrum. Hverjum? 

 

Dr. Ásdís Emilsdóttir Petersen, aðjúnkt í Viðskiptafræðideild 

Háskóla Íslands  

er leibeinandi minn í verkefninu og mun því óhjákvæmilega sjá 

upplýsingarnar. Dr. Ásdís Emilsdóttir Petersen, aðjúnkt í 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands er leibeinandi minn í 

verkefninu og mun því óhjákvæmilega sjá upplýsingarnar. 

Verða upplýsingarnar fluttar úr 

landi? Nei 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000077.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000077.html
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Verða upplýsingarnar birtar á 

Netinu / Vefnum? 

Já 

Hvaða öryggisráðstafanir verða 

viðhafðar ? Dulkóðun, Afmáun persónuauðkenna, Annað 

Ef annað. þá hvað?  

Hægt er að óska eftir því að ritgerðin verði lokuð í ákveðinn tíma 

en öll lokaverkefni eru birt inni á skemman.is. Ekki hefur enn 

verið tekin ákvörðun um að loka ritgerðinni. 

Nafn og/eða stöðuheiti þess sem 

ber ábyrgð á framangreindum 

öryggisráðstöfunum 

Nemi í mannauðsstjornun við Viðskiptafræðideild Háskóla 

Íslands 

Verður 

upplýsingunum/auðkennunum 

eytt og þá hvenær? 

 

Gögnum verður eytt þegar búið er að vinna úr upplýsingum. 

Markmiðið er að ritgerðin verði tilbúin í maí 2017 og verður 

gögnum eytt í kjölfarið. 

Verður öðrum aðila (vinnsluaðila) 

með skriflegum samningi falin 

vinnsla upplýsinganna? 

Nei 

Nafn vinnsluaðila:  

Heimilisfang vinnsluaðila:  

Póstnúmer:  

Staður:  

Hverjar eru skyldur vinnsluaðila 

samkvæmt þessum samningi? 

 

Aðrar athugasemdir tilkynnanda:  
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Viðauki 8 – Athugasemd Persónuverndar 

 


