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Útdráttur 
     

Starf lögreglunnar er krefjandi og sýnt hefur verið fram á tengsl starfsins við töluverða 

streitu. Rannsóknir á streitu í starfi lögreglu hafa reynt að skera úr um hvort streita tengd 

verkefnum eða stjórnsýslu hafi meiri streituvaldandi áhrif en niðurstöður eru ekki 

samhljóma hvað það varðar. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna upplifun 

lögreglumanna á Íslandi á starfstengdri streitu og reynslu þeirra af forvörnum og 

úrræðum vegna streitu í starfi. Rannsóknin var gerð með eigindlegri rannsóknaraðferð til 

að öðlast dýpri skilning á viðfangsefninu. Til að leiða rannsóknina voru settar fram tvær 

rannsóknarspurningar: Hver er upplifun lögreglumanna af starfstengdri streitu, hvað 

varðar verkefnastöðu annars vegar og innra skipulags og stjórnun hins vegar? Og: Hver 

er þekking og reynsla lögreglumanna af forvörnum og úrræðum til að takast á við streitu 

í starfi? Í þessari rannsókn voru tekin hálfopin viðtöl við fjóra starfandi lögreglumenn. 

Til að styðja fræðilega við niðurstöður voru notaðar erlendar og innlendar rannsóknir 

sem og greinar sem tengjast streitu í lögreglustarfinu. Niðurstöður bentu til þess að 

starfstengd streita aftrar ekki viðmælendum í starfi en fram kom ákveðið þema tengt 

hugarfari og æðruleysi gagnvart streituvöldum sem við teljum að beri að líta jákvæðum 

augum. Þá voru allir viðmælendur sammála um góð gildi þess að geta leitað sér aðstoðar 

vegna streitu í starfinu og að hugarfar því tengdu hafi breyst til hins betra í gegnum tíðina. 

Ekki er unnt að alhæfa út frá þessari rannsókn þar sem um eigindlega rannsókn er að 

ræða en niðurstöður geta gefið innsýn í streitu í starfi lögreglunnar og lagt grundvöll að 

frekari rannsóknum á málefnum því tengdu. 
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Abstract 
 
Police work is demanding, and previous studies indicate that police officers are exposed to 

different occupational stressors. Within the field of occupational stress literature, researchers 

have tried to determine which two stressors play a larger role within the police, the stress caused 

by the organization or the operational stressors, related to the assignments the police are faced 

with every day while on the job. Previous findings on this matter have been inconclusive. The 

purpose of this research was to investigate the experience of Icelandic police officers when it 

comes to occupational stress as well as their experience of stress-related resources and 

prevention. The research was conducted with a qualitative research method in order to gain a 

deeper understanding of those occupational stressors. Two research questions were used to 

guide this study: What is the experience among the police officers when it comes to 

organizational stressors and operational stressors? And: When it comes to stress-related 

prevention and resources, what is the knowledge and experience of the police officers? Semi-

structured interviews were conducted in this research with four employed Icelandic police 

officers. Foreign and domestic research, as well as articles related to the occupational stress of 

police, was used to support our results. Our findings suggest that the participants were not 

troubled by occupational stressors on a regular basis and they seem to handle the pressure from 

work with a strong mindset. All participant agreed on the value of seeking an assistance on any 

work-related stress, both from within the organization and from an outside professional. The 

participants all agreed that there had been a significant change for the better in relations to 

seeking help and coping with stress throughout the years that they have worked within the 

police organization. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Key concepts: Police, stress, operational and organizational stressors, preventions, 
resources 
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Kafli I - Inngangur 

Starf lögreglunnar er yfirgripsmikið og tekur til margra ólíkra þátta, starfandi 

lögreglumenn eru handhafar lögregluvalds í landinu og ber að kunna glögg skil á þeim skyldum 

og ábyrgð sem starfinu fylgir, ásamt því að sinna því af samviskusemi og réttsýni (Lögreglulög 

nr. 90/1996). Lögreglan ber í störfum sínum ábyrgð gagnvart borgurum sem og yfirvöldum og 

að þjóna samfélaginu með heiðarleika, nærgætni, trúmennsku og þekkingu („Um Lögregluna | 

Lögreglan“, e.d.).  

Lögreglustarfið hefur verið skilgreint sem áhættusamt og sýnt hefur verið fram á tengsl 

starfsins við töluverða streitu (McCreary og Thompson, 2006; Anshel, 2000) en lögreglan er 

sú starfsgrein sem að öllu jöfnu stendur oftar frammi fyrir bæði bráða atvikum, sem og 

langvarandi aðstæðum, sem geta verið streituvaldandi samanborið við aðrar starfsgreinar. Fyrir 

vikið geta lögreglumenn verið í aukinni áhættu hvað varðar margvísleg einkenni sem fylgja 

streitu og hafa neikvæð áhrif á heilsu þeirra (Bush og Neely, 2015). Hugtakið „samúðarþreyta” 

(e. compassion  fatigue) hefur verið skilgreint út frá streitu sem lögreglumenn verða fyrir í 

starfi sínu sem lýsir sér í því þegar starfsmaður gefur mikið af sér en fær ekki nauðsynlegan 

stuðning og getur það endurspeglast í tilfinningalegri þreytu sem starfið hefur á lögreglumenn 

(Figley, 1995).  

Fjölmargar kenningar og tilgátur hafa verið settar fram tengt streitu í lögreglustarfinu 

en  rannsóknir hafa verið byggðar á ólíkum hugmyndafræðilegum grunni (Webster, 2014). 

Megináherslur rannsókna á streitu í lögreglustarfinu hafa að miklu leyti snúið að því að bera 

kennsl á streituvalda í starfi, þá gjarnan með spurningalistum sem innihalda mögulega 

streituvalda, en með þeim hætti er mögulegt að varpa ljósi á atriði sem máli skipta varðandi 

streitu í starfi lögreglunnar (Zhao, He, og Lovrich, 2002). Þrátt fyrir að rannsóknir hafi 

skilgreint starf lögreglunnar meðal þeirra starfsgreina sem valda hvað mestri streitu, eru ekki 

allir á sama máli um algengi þess að lögreglumenn upplifi starf sitt sem streituvaldandi og til 

eru rannsóknir sem sýnt hafa fram á að streita mældist ekki hærri meðal lögreglumanna 

samanborið við aðrar starfsgreinar (Patterson, Chung og Swan, 2014; Brown og Campell, 

1994).  

Upphaf þessa verkefnis má rekja til fyrri rannsókna hérlendis sem rannsakað hafa 

streitu tengt verkefnastöðu og stjórnsýslu. Rannsóknir á streitu í starfi lögreglunnar hafa að 

stórum hluta beinst að því hvort streita tengd verkefnastöðu (e. operational) eða stjórnsýslu (e. 

organizational) hafi meiri streituvaldandi áhrif á starfsmenn lögreglunnar en niðurstöður eru 

ekki samhljóða (Maran, Zedda og Varetta, 2018).     
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 Verkefnatengd streita er sá þáttur sem snýr að verkefnastöðu í starfi og starfstengdri 

streitu og tengist meðal annars útköllum eða aðkomu að alvarlegum atvikum sem geta verið 

hluti af daglegu starfi lögreglunnar. Stjórnsýslutengd streita snýr að innra skipulagi og stjórnun 

og tengist meðal annars samskiptum við yfirmenn, samstarfsmenn, ósamkvæmum 

stjórnunarstíl og stuðningi í starfi og er streita sem snýr beint að starfsmanni.   

Samkvæmt skýrslu á vegum ríkislögreglustjóra sem unnin var úr rannsókn Ólafs Arnars 

Bragasonar og Ólafs Kára Júlíussonar (2008) reyndist ekki marktækur munur á milli þessara 

tveggja þátta innan íslensku lögreglunnar og virtust því streituþættirnir tveir hafa jafnmikil 

áhrif á lögreglumenn. Könnun á félagastuðningi og streitu meðal lögreglumanna 

(Ríkislögreglustjórinn, 2011) sýndi fram á að helsti streituvaldur innan lögreglunnar væri 

tengdur stjórnsýslunni, en það var skortur á starfsfólki. Fimm af átta mestu streituvöldum voru 

þó verkefnatengdir. Sama könnun sýndi einnig fram á að lögreglumenn voru ekki nógu vel 

upplýstir um það hvaða stuðningsúrræði væru í boði fyrir þá, en þar sagðist stór hluti 

lögreglumanna ekkert þekkja eða þekkja aðeins lítillega þau sálrænu stuðningsúrræði sem þeim 

stendur til boða (Ríkislögreglustjórinn, 2011).  

    

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna hver upplifun lögreglumanna á Íslandi væri 

á streitu í starfi ásamt reynslu og þekkingu þeirra á úrræðum vegna streitu. Áðurnefndar 

rannsóknir sem gerðar hafa verið hérlendis voru framkvæmdar með megindlegu 

rannsóknarsniði og því var ákveðið að nota eigindlega rannsóknaraðferð í þessu verkefni og 

lagt var upp með að fá svar við tveimur spurningum:  

 

1. Hver er upplifun lögreglumanna af starfstengdri streitu, hvað varðar 

verkefnastöðu annars vegar og innra skipulags og stjórnun hins vegar?  

2. Hver er þekking og reynsla lögreglumanna af forvörnum og úrræðum til að 

takast á við streitu í starfi?   

 
Rannsóknarspurningum var svarað með eigindlegri rannsóknaraðferð en tekin voru 

hálfopin viðtöl við fjóra lögreglumenn. Auglýsing var send út á alla lögreglumenn af sálfræðing 

ríkislögreglustjóra og voru þátttakendur í rannsókninni valdir með hentugleikaúrtaki (e. 

convenience sampling). Viðtalsramminn var saminn af rannsakendum með tilliti til 

rannsóknarefnisins (fylgiskjal 1). Notuð var opin kóðun (e. open coding) og innihaldsgreining 

(e. content analysis) til að greina gögnin (Merriam, 2009).   
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Gildi rannsóknarinnar er að hún getur verið grundvöllur fyrir frekari rannsóknir á þessu 

sviði. Þegar um viðkvæm málefni er að ræða er mögulegt að undirbúa megindlegar rannsóknir 

með eigindlegum hætti (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003) ásamt því er unnt að kafa dýpra í fyrri 

rannsóknir með þessum hætti. Einnig teljum við að þátttakendur hafi lagt ýmislegt fram tengt 

starfinu og streitu sem er til eftirbreytni fyrir aðra starfsmenn lögreglunnar. 

Takmarkanir rannsóknarinnar eru meðal annars þær að það voru fáir þátttakendur 

fengnir til viðtals vegna umfangs verkefnis. Þar sem um eigindlega rannsókn var að ræða er 

ekki hægt að yfirfæra niðurstöður yfir á lögreglumenn sem heild og þá getur reynst erfitt að 

alhæfa um niðurstöður erlendra rannsókna yfir á lögregluna hér á landi í fræðilegu samhengi. 

Þær rannsóknir geta gefið mikilvægar vísbendingar en ekki er hægt að vita fyrir víst hvort að 

þær séu í samræmi við íslenskan veruleika og menningu (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

Upphaflega átti verkefnið einungis að snúa að streitu tengdri verkefnastöðu, innra 

skipulagi og stjórnun ásamt forvörnum og úrræðum sem í boði eru. Eftir viðtöl við þátttakendur 

ásamt greiningar- og rannsóknarvinnu var ákveðið að hafa fleiri þætti í fræðilegri umfjöllun 

sem tengjast streitu sem fylgir starfinu, til að setja niðurstöður í betra samhengi.   

Verkefnið skiptist í sex kafla að inngangi meðtöldum. Annar kafli er fræðileg umfjöllun 

um streitu og starfstengda streitu ásamt umfjöllun um bjargráð í því samhengi. Þar á eftir er 

streita tengd verkefnastöðu og stjórnsýslu gerð skil, og greint verður frá helstu niðurstöðum úr 

fræðigreinum og bókum sem tengjast þessum flokkum á streitu í lögreglustarfinu ásamt 

gagnrýni. Í lok kaflans er umfjöllun um forvarnir og úrræði og farið er yfir þau úrræði sem 

standa lögreglumönnum á Íslandi til boða. Þriðji kaflinn fjallar um þá eigindlegu aðferðafræði 

sem notast var við í rannsókninni ásamt úrvinnslu gagna. Í fjórða kafla eru niðurstöður 

rannsóknarinnar settar fram. Fimmti kafli inniheldur umræður þar sem niðurstöður 

rannsóknarinnar eru settar í samhengi við fræðilega umfjöllun ásamt ályktun um 

rannsóknarspurningar. Í sjötta og síðasti kafla eru lokaorð höfunda.    
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Kafli II – Fræðileg umfjöllun 

Í kaflanum verður farið yfir starfstengda streitu og bjargráð verða skilgreind í því 

samhengi. Einnig verður farið yfir hvernig má tengja streitu við starf lögreglunnar. Því næst 

verður farið yfir tvo flokka sem streita í lögreglustarfinu er gjarnan kennd við og rannsókn 

okkar byggist á, verkefnatengd og stjórnsýslutengd streita. Hvor flokkurinn fyrir sig er tekinn 

sérstaklega fyrir ásamt gagnrýni á rannsóknir þeim tengdum. Að lokum er farið yfir forvarnir 

og úrræði til að takast á við streitu í starfi.  

2.1 Streita í starfi  

Það hefur reynst áskorun fyrir rannsakendur hvernig beri að mæla og mynda hugtök 

tengt streitu en borið hefur verið kennsl á margvíslegar tegundir af vinnu- og lífstengdum 

streituvöldum. Bent hefur verið á að það flækir fyrir að rannsóknir séu gerðar frá mismunandi 

kenningargrunni og sjónarmiðum, til að mynda úr félagsfræði, atferlisfræði eða læknisfræði 

(Patterson, o.fl., 2014). Lazarus og Folkman (1984) litu á streitu sem gagnvirk tengsl milli 

einstaklings og umhverfis sem felur í sér túlkun á tilteknum atburði eða aðstæðum, þar sem 

upplifun viðkomandi ákvarðar hvort atburðurinn eða aðstæðurnar séu skynjaðar sem 

streituvaldandi eða ekki. Því geti atburður haft ólík áhrif á einstaklinga og verið meira 

streituvaldandi fyrir þann sem býr yfir færri úrræðum til að takast á við tiltekinn atburð eða 

aðstæður. 

 Þegar einstaklingur stendur frammi fyrir breyttum aðstæðum fer fram hugrænt mat  (e. 

cognitive appraisal) hans á þeim. Hugrænu mati er skipt í tvennt, í fyrra mati (e. primary 

appraisal) leggur einstaklingurinn mat á þær aðstæður sem hann stendur frammi fyrir og séu 

þær streituvaldandi flokkar viðkomandi þær eftir því hvort þær feli í sér missi, ógn eða áskorun. 

Við seinna mat (e. secondary appraisal) fer fram mat einstaklingsins á möguleikum sínum og 

bjargráðum til að bregðast við aðstæðunum (Lazarus, 1984). Þá hafa rannsóknir bent til þess 

að mat einstaklings á aðstæðum vegi þyngra en aðstæðurnar sjálfar hvað varðar þau áhrif sem 

streituvaldandi aðstæður geta haft á andlega velferð viðkomandi. Hugrænt mat er mikilvægur 

þáttur í þessu ferli, það hefur áhrif á upplifun einstaklinga í tilteknum aðstæðum og hvort þeir 

finni fyrir streitu þeim tengt (Oliver og Brough, 2002).  

Bjargráð eða leiðir til að takast á við erfiðar aðstæður (e. coping) hafa verið skilgreindar 

sem meðvituð notkun á ákveðnum hugrænum ferlum eða viss hegðun þegar fundið er fyrir 

streituvaldandi áreitum (Anderson, Litzenberger, og Plecas, 2002).  
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Anshel (2000) lýsir tveimur aðferðum sem einstaklingar nota til að takast á við 

erfiðleika. Önnur leiðin felur í sér að „nálgast” (e. approach) áreitið og felur í sér upplýsingaleit 

á því sem tengist vandamálinu til að ná betri stjórn og skilningi á aðstæðum eða ástandinu sem 

að viðkomandi er í. Yfirleitt er gripið til þessa bjargráðs í aðstæðum sem að möguleiki sé á að 

stjórna eða breyta. Með þessari leið er horfst í augu við uppruna streitunnar með það að 

markmiði að ná stjórn á aðstæðum og nota eigin styrkleika til að nálgast þau úrræði sem séu 

fyrir hendi.  

Með þessari leið er einstaklingur að nota virk bjargráð (e. active coping) en það er 

hugrænt ferli eða hegðun sem á sér stað og verður til þess að breyting verður á því sem veldur 

streitunni eða hvernig maður hugsar um hana (Anshel, 2000). Hin aðferðin flokkast undir það 

að „forðast” (e. avoidance) og er helst gripið til hennar í aðstæðum sem virðast vera erfitt að 

stjórna og hafa áhrif á persónulega (Anshel, 2000). Hún snýst um það að nota hugræna viðleitni 

(e. cognitive efforts) til að breyta merkingu aðstæðna, forðast óþægilegar hugsanir eða 

endurskilgreina upplýsingar sem liggja fyrir í jákvæðara ljósi. Þegar kemur að lögreglustarfinu 

geta þessar leiðir hjálpað lögreglumönnum að viðhalda einbeitingu og halda áfram með næstu 

verkefni (Anshel, 2000). 

Viðbrögð við streitu geta verið margvísleg og hægt er að greina þau eftir því hvort þau 

séu vitsmunaleg, líkamleg, tilfinningaleg eða koma fram í hegðun. Sem dæmi um vitsmunaleg 

viðbrögð má nefna óskýra hugsun, erfiðleika varðandi ákvarðanatöku, skerta áttun og 

minnisleysi. Líkamleg viðbrögð geta verið aukin öndun, hjartsláttur, sviti og hækkaður 

blóðþrýstingur. Tilfinningaleg viðbrögð geta verið reiði, sorg, þunglyndi, hjálparleysi eða 

vonleysi, tilfinningalegt áfall, að finnast maður vera ofurliði borin og martraðir. Þegar kemur 

að hegðun þá má nefna breytingar á matarvenjum, minnkandi líkamsumhirðu, langar þagnir, 

einangrun frá öðrum, misnotkun áfengis eða lyfja og andfélagsleg hegðun 

(Ríkislögreglustjórinn, e.d.).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl streitu við bæði líkamlega og andlega heilsu. Eftir 

því sem einstaklingurinn upplifir meiri streitu, því lakari er líkamleg og andleg heilsa 

viðkomandi. Samanborið við þá sem upplifa minni streitu, greina einstaklingar sem upplifa 

streitu í meiri mæli frá almennt síðri heilsu þegar á heildina er litið, sem og alvarlegri 

einkennum veikinda (McCreary og Thompson, 2006). 

Erfitt getur reynst í framkvæmd að bera nákvæm kennsl á einstaka þætti vegna streitu 

í starfi vegna þess hve fjölbreytt áhrif og orsakir geta verið vegna hennar (Trandafir, 2015). 

Streita í starfi á sér margar orsakir en streitan endurspeglast í sállífeðlisfræðlegri svörun hvers 

einstaklings í ákveðnum vinnutengdum aðstæðum og sýnir sig í ójafnvægi á milli 
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raunverulegrar getu starfsmanns og því sem að farið er fram á að starfsmaður eigi að takast á 

við í starfi (Trandafir, 2015).  

Samkvæmt leiðbeiningum ríkislögreglustjóra um verklag við streitustjórnun, er 

streituvekjandi atvik í starfi skilgreint á víðan hátt sem atvik sem verði þess valdandi að 

starfsmaður upplifi sterk tilfinningaviðbrögð. Þau viðbrögð geti verið til þess fallin að hamla 

virkni viðkomandi strax eða síðar (Ríkislögreglustjórinn, e.d.). Starfstengd streita getur haft 

áhrif á starfsánægju, fjarvistir vegna veikinda tengdum streitu, minni framleiðni ásamt kulnun 

í starfi (McCreary og Thompson, 2006) ásamt mögulegra áhrifa bæði á frammistöðu í starfi 

meðal lögreglumanna sem og persónuleg sambönd þeirra (Patterson o.fl., 2014).  

Niðurstöður fyrri rannsókna benda til þess að ákveðin persónuleikaeinkenni komi sér 

vel í starfi lögreglunnar og jafnframt hefur verið sýnt fram á að það séu ákveðnir 

persónuleikaþættir sem geta gert lögreglumönnum erfitt fyrir í starfi og geti verið aðalástæða 

þess að þeir finni fyrir streitu (Abdollahi, 2008).  

Bent hefur verið á að eftirfarandi þættir hafi áhrif á upplifun á streitu í starfi 

lögreglunnar. Fyrst ber að nefna sjálfsöryggi og sjálfsímynd en þeir lögreglumenn sem eru 

sjálfsöruggir þegar kemur að því að sinna verkefnum sínum á fullnægjandi hátt eru líklegri til 

að finna til meiri starfsánægju og þar af leiðandi líklegri til að finna fyrir minni streitu við starf 

sitt. Eins eru þeir sem að hafa jákvæða sjálfsímynd líklegri til að vera bjartsýnir og ánægðari 

við vinnu (Anshel, 2000).  

Þá hafa rannsóknir sýnt fram á að lögreglumenn sem eru bjartsýnir eigi það til að 

einblína á jákvæðu hliðar aðstæðna og sýna jafnaðargeð undir álagi, á meðan þeir sem eru 

svartsýnir eiga það til að gera of mikið úr atburðum og vera marktækt kvíðnari við ákveðnar 

aðstæður (Anshel, 2000). Enn fremur hefur verið sýnt fram á að kaldhæðni meðal 

lögreglumanna sé algeng (Abdollahi, 2008). Kaldhæðni getur verið ágæt leið til að takast á við 

streituvaldandi aðstæður en er ekki alltaf viðeigandi í þeim aðstæðum sem að lögreglan þarf að 

takast á við.  

Enn fremur eru ýmsar vinnuaðstæður sem geta valdið streitu í starfi lögreglumanna og 

má þar meðal annars nefna þau verkefni sem unnið er að stjórnunarstíl, hlutverk á vinnustað, 

áhyggjur tengdar starfsframa og starfsumhverfi (Patterson o.fl., 2014). 
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2.1.1 Streita tengd verkefnastöðu og stjórnsýslu  
 

Niðurstöður helstu rannsókna á verkefnatengdri (e. operational) streitu og 

stjórnsýslutengdri (e. organizational) streitu í starfi lögreglunnar sýna fram á mismunandi 

niðurstöður og er því almennt ekki hægt að halda því fram að annar flokkurinn sé meiri 

streituvaldur en hinn (Maran, o.fl., 2018).  

Margvísleg mælitæki hafa verið þróuð til mælinga á streitu í lögreglustarfinu og má þar 

nefna PSQ-Op (Operational police stress questionnaire) og PSQ-Org (Organizational police 

stress questionnaire). PSQ-Op mælir streitutengda þætti er varða þau verkefni sem snúa að 

lögreglustarfinu en PSQ-Org mælir þá streitutengdu þætti sem hafa með tengsl við 

lögregluembættið að gera og varðar viðkomandi lögreglumann (McCreary og Thompson, 

2006). Spurningalistarnir tveir hafa takmarkaða fylgni við almenna streitu og neikvæða atburði 

í daglegu lífi, en aukna fylgni við minni starfsánægju og neikvæðar tilfinningar tengdar 

starfinu. Tengslin virðast sterkari við innra skipulag og stjórnun sem bendir til þess að sá þáttur 

sé mikilvægari í samhengi við ánægju lögreglumanna í starfi (McCreary og Thompson, 2006). 

Streita tengd verkefnastöðu, vegna þeirra útkalla sem unnið er að og því álagi sem fylgir, er 

áhættuþáttur í starfi lögreglunnar en sýnt hefur verið fram á að streita tengd stjórnsýslu í 

daglegu starfi er sá þáttur sem vegur þyngra hvað varðar starfsánægju sem og heilbrigði og 

velferð lögreglumanna í starfi (Basinska og Wiciak, 2013).  

Samkvæmt Könnun á félagslegum stuðningi og streitu á meðal lögreglumanna (2011), 

þar sem þátttakendur voru 287 lögreglumenn af öllu landinu, voru verkefnatengdir streituvaldar 

fimm af átta mest streituvaldandi þáttum í starfi samkvæmt mælingum PSQ-listans. Þessir 

þættir voru: þreyta, ekki nægjanlegur tími til að eyða með vinum og fjölskyldu, áfallaatburðir, 

vaktavinna og að vinna ein(n) að nóttu til. Skortur á starfsfólki var þó talinn mesti 

streituvaldurinn samkvæmt könnuninni en hann er stjórnsýslutengdur. Þá voru of mikið 

skrifræði og ósamkvæmur stjórnarstíll einnig atriði sem hægt var að flokka sem 

stjórnsýslutengda streituvalda (Ríkislögreglustjórinn, 2011).     

 Í Könnun á streitu og líðan lögreglumanna frá árinu 2008, þar sem þátttakendur voru 

307 lögreglumenn á öllu landinu fyrir utan Suðurnes og Vestmannaeyjar, reyndist ekki vera 

marktækur munur milli verkefnatengdrar og stjórnsýslutengdrar streitu samkvæmt mælingum 

PSQ-listans en út frá því mátti áætla að þátttakendur upplifðu jafnmikla streitu vegna þessara 

streituþátta (Ólafur Örn Bragason og Ólafur Kári Júlíusson, 2008). Í þeirri rannsókn virtist 

verkefnatengd streita aukast örlítið eftir því sem þátttakendur höfðu unnið lengur en dró svo úr 

þegar kom að reyndustu lögreglumönnunum en dreifing starfsaldurs var á þann veg að 25 
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lögreglumenn höfðu innan við árs starfsreynslu, 44 höfðu tveggja til fimm ára reynslu, 51 höfðu 

sex til tíu ára reynslu og 170 voru með yfir tíu ára reynslu í starfi.  

2.1.2 Verkefnastaða 
 

Umræðan meðal fræðimanna vegna streituvalda sem hægt er að tengja beint við þau 

verkefni sem að lögreglan þarf að takast á við í starfi sínu hefur að vissu leyti snúist um það 

hvort að lögreglustörf séu einstök þegar kemur að erfiðu og streituvaldandi starfsumhverfi. Sú 

staðreynd að lögreglan verður vitni að ýmsum erfiðum atvikum í starfi sínu sem flestar aðrar 

starfstéttir sleppa við ásamt fjölda krefjandi verkefna er þó eitthvað sem erfitt að horfa framhjá 

(Abdollahi, 2008).  
Streituvaldar í starfi lögreglunnar vegna verkefnastöðu geta tengst vaktavinnu, 

yfirvinnu og þreytu vegna álags sem stafar af þeim verkefnum sem lögreglumenn þurfa að 

klára. Því tengdu hefur mikil pappírsvinna og skýrslugerðir einnig verið talið með í 

streituvöldum tengdu starfinu. Þá hefur streitan verið tengd við útköll og því að þurfa setja sig 

í ófyrirsjáanlegar og jafnvel hættulegar aðstæður. Það getur verið erfitt fyrir lögreglumenn að 

líða eins og þeir geti á hverri stundu lent í háska, en óvissan um hvað geti átt sér stað hefur 

verið tengd við streitu sem og það að vita fyrir víst að hættulegar aðstæður bíða þeirra 

(Abdollahi, 2008). 
Annar þáttur sem tengist streitu vegna verkefnastöðu er það að verða vitni að 

áfallaatburðum, til að mynda eftirleik ofbeldis. Þetta á þá sérstaklega við um aðkomu að 

fórnarlömbum ofbeldis. Þegar afbrot á sér stað er lögreglan yfirleitt kölluð fyrst á vettvang og 

getur þess vegna þurft að hlúa að fórnarlömbum ódæðisverka. Flestar rannsóknir benda til þess 

að lögreglumenn eigi í þeim atvikum í mestu erfiðleikum þegar börn eru fórnarlömb ofbeldis 

eða slysa (Abdollahi, 2008).  

Rannsóknir á verkefnatengdri streitu benda til mögulegrar skiptingar í þrjá undirflokka, 

aðstæður tengdar harmleik og andláti, aðstæður tengdar ofbeldi og áverkum og að lokum 

tengdar kynferðisbrotum. Það að takast á við þessar aðstæður í starfi hafa verið tengd við lakari 

andlega heilsu (McCreary og Thompson, 2006). Hins vegar eru niðurstöður rannsókna 

mismunandi þegar litið er til þeirra áhrifa að verða ítrekað vitni að voveiflegum atburðum. 

Sumir rannsakendur vilja meina að það fái lögreglumenn til að endurhugsa tilgátuna um 

„réttlátan heim” (e. Just world theory) en sú tilgáta byggir á þeirri hugmynd að fólk hafi þörf 

fyrir að trúa því að heimurinn sé réttlátur og að öllu jöfnu uppskeri fólk eins og það sáir (Lerner 

og Miller, 1978). Það að standa ítrekað frammi fyrir aðstæðum í starfi sem valda því að 

viðkomandi endurskoði hugmyndir sínar um réttlátan heim geti ollið sálfræðilegum skaða. Þó 
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eru aðrir sem telja að hugmyndir um réttlátan heim sé háð einstaklingnum og að lögreglumenn 

átti sig á að það að verða vitni að áföllum sé í eðli starfsins (Abdollahi, 2008).  Slæm 

samskipti lögreglunnar við almenning hafa verið flokkuð undir verkefnatengda streitu. 

Lögreglumenn hafa greint frá því að þegar samfélagið hefur neikvæða ímynd af þeim hafi það 

slæm áhrif á samskipti milli almennings og lögreglunnar sem gerir þeim erfiðara fyrir í starfi 

(Abdollahi, 2008; Anshel, 2000). Samkvæmt Figley (1995) getur skortur á viðurkenningu 

samfélagsins gagnvart starfi lögreglumanna orðið til þess að þeir verði tortryggnir gagnvart 

almenningi. 

2.1.3 Stjórnsýsla 
 

Þegar skoðaðir eru streituvaldar sem snúa að stjórnsýslunni þá eru það tveir veigamiklir 

þættir sem tengjast hvaða hlutverki starfsmanni er ætlað innan stofnunar, annars vegar er það 

tvírætt hlutverk (e. role ambiguity) og hins vegar togstreita hlutverks (e. role conflict) (Ellison, 

2004). Tvírætt hlutverk tengist því þegar starfsmaður upplifir að hlutverk hans sé óskýrt innan 

vinnustaðar en það á einnig við um skyldur og ábyrgð gagnvart öðrum starfsmönnum. 

Togstreita vegna hlutverks tengist of miklu vinnuálagi og það að þurfa að verða að mörgum 

kröfum á sama tíma, hún verður þegar starfsmanni gengur erfiðlega að sinna vinnu vegna þess 

að kröfurnar sem settar eru á hann eru ósamhljóða (Ellison, 2004).  
Samskipti við samstarfsmenn geta einnig verið streituvaldandi. Lögreglumönnum er 

ætlað að vinna undir ströngum formlegum reglum og gildum sem einkennast meðal annars af 

þagmælsku og samstöðu. Óformleg menning innan vinnustaðarins snýr að þeim félagslegu 

gildum sem haldið er á lofti og þar er traust á milli samstarfmanna lykilatriði (Shane, 2010). 

Hinn almenni lögreglumaður eyðir mest öllum tíma sínum í vinnunni með sama starfsfólkinu 

og á ekki í miklum samskiptum við stjórnendur. Í þeim aðstæðum getur myndast samband milli 

þeirra sem eru að vinna á jafningjagrundvelli sem getur haft það í för með sér að samstarfmenn 

eru ekki tilkynntir ef þeir brjóta reglur eða sýna af sér ósæmilega hegðun (Shane, 2010). Þar 

getur myndast togstreita á milli þess sem telst formlegt og óformlegt innan vinnustaðarins og 

ef lögreglumaður brýtur þessi gildi sem innsigluð eru í þessa óformlegu vinnustaðamenningu 

getur hann átt í hættu á að missa stuðning samstarfsmanna. Einnig getur hann orðið fyrir annars 

konar aðkasti eða útilokun frá hópnum (Shane, 2010).  

Þegar kemur að yfirmönnum og stjórnendum er ósamkvæmur stjórnunarstíll og erfið 

samskipti algengur streituvaldur innan lögreglunnar. Stjórnendur sem eru álitnir vanhæfir og 

ósanngjarnir geta valdið streitu undirmanna þeirra. Hlutdrægni þegar kemur að 
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stöðuhækkunum, beiting á tilefnislausum agareglum, ásamt óréttlátu mati á afköstum flokkast 

þar undir ósanngjarna meðferð stjórnanda.  

Skortur á viðurkenningu og ónógur stuðningur frá stjórnendum hefur einnig verið 

tiltekinn sem stjórnsýslutengdur streituvaldur. Þegar lögreglumönnum líður eins og það sem 

þeir leggja í starf sitt sé ekki metið að verðleikum eða litið sé framhjá vel unnu verki getur 

skapast spenna sem getur leitt til streitu (Abdollahi, 2008). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á 

að launakjör, ófullnægjandi búnaður og skortur á starfsfólki séu stjórnsýslutengdur 

streituvaldur hjá mörgum lögreglumönnum (Abdollahi, 2008; Ellison, 2004).  

Skrifræði vísar til skipulagsheildar innan stofnunarinnar og allra þeirra formsatriða og 

starfsvenja sem þarf að taka mið af áður en haldið er í opinberar aðgerðir eða þegar taka á 

ákvarðanir. Hvað varðar skipulagsheild innan lögreglunnar, þar sem margar sérhæfðar deildir 

eru og skipulagið byggir á ákveðnu stigveldi, er hætta á að það skapist ópersónulegt 

andrúmsloft milli starfmanna í ólíkum stöðugildum. Þessi fjarlægð getur haft í för með sér 

hamlandi áhrif á samskipti innan stofnunar. Of mikið skrifræði hefur verið talið streituvaldandi 

hjá íslenskum lögreglumönnum eins og áður kom fram samkvæmt rannsóknum 

(Ríkislögreglustjórinn, 2011; 2008).  

 

2.1.4 Gagnrýni 
 

Þær rannsóknir sem greina streitu eftir því hvort hún sé verkefnatengd eða 

stjórnsýslutengd hafa hlotið gagnrýni og samkvæmt Webster (2014) geta þessar rannsóknir 

takmarkað skilning á streitu í starfi lögreglunnar. Gagnrýnin hefur helst snúið að því að litið sé 

framhjá einstaklingsmun þegar kemur að næmni fyrir streituvaldandi aðstæðum og að allir 

einstaklingar upplifi streitu á sama hátt. Streitu þurfi hins vegar að skoða sem samspil af 

áhrifum umhverfis eða atviks á einstaklinginn og svar einstaklings eftir fyrri reynslu við þeim 

aðstæðum (Webster, 2014). Samkvæmt Patterson o.fl., (2014) er nauðsynlegt að skoða streitu 

út frá mörgum ólíkum þáttum. Hversu útsettur viðkomandi er fyrir streitu getur meðal annars 

farið eftir einstaklingsbundnum eiginleikum og má þar nefna  breytur eins og aldur, staða í 

starfi, starfsaldur, kyn, þjóðerni, persónuleika og þau bjargráð sem viðkomandi hefur tileinkað 

sér (Patterson o.fl., 2014). 
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2.2 Forvarnir og úrræði lögreglumanna til að takast á við streitu í starfi  

Aðferðum til að takast á við streitu í starfi hefur gjarnan verið skipt í tvo flokka, annars 

vegar inngrip sem miða að því að bæta bjargráð, byggð á ólíkum streituminnkandi aðferðum 

sem spanna allt frá þjálfun og hreyfingu yfir í hugleiðslu, og hins vegar klínísk inngrip sem 

meðal annars byggja á sálfræðimeðferðum og ráðgjöf. Þá hefur algengasta aðferðin verið að 

þjálfa lögreglumenn í að þekkja einkenni streitu og bæta þau bjargráð sem gripið er til í 

kjölfarið. Til þeirra aðferða teljast meðal annars, jákvætt sjálfstal, djúpöndun, hugleiðsla, 

slökun,  markmiðasetning, tímastjórnun, hreyfing og þjálfun, félagslegur stuðningur og 

streitustjórnun við bráðaaðstæður (Patterson o.fl., 2014).  

2.2.1 Fræðsla 
 

Rannsókn sem gerð var árið 2014, þar sem þátttakendur voru 1350 finnskir 

lögreglumenn, var reynt að skera úr um það hvað lögreglumennirnir vissu um streitu og hvort 

þeir væru meðvitaðir um hvaða áhrif áföll og átakanlegar aðstæður hefðu á heilsufar þeirra. 

Niðurstöður bentu til þess að lögreglumennirnir voru almennt meðvitaðir um áhrif starfsins á 

heilsufar en höfðu ekki fengið næga fræðslu eða kennslu um hvernig áföll tengjast andlegri 

líðan. Í ljósi þess var mælst til að bæta formlegri kennslu um streitu inn í námskrá lögreglufræða 

í samstarfi við sálfræðinga. Þetta þurfi að gera til að ganga í skugga um að lögreglumenn séu 

undirbúnir og falli ekki í þá gryfju að leita sér ekki aðstoðar þegar svo ber undir (Andersen, 

Papazoglou, Koskelainen, Nyman, 2015). 

Til að undirbúa lögreglunema eins vel og hægt er fyrir starfið og veita eins góðan 

sálrænan undirbúning og mögulegt sé, er veitt fræðsla um áföll, streitu og heilbrigðan lífsstíl 

ásamt seigluþjálfun í gegnum raunhæfar æfingar (Ingibjörg Johnson og Ólafur Örn Bragason, 

2017).  

Þá eru haldin námskeið fyrir starfandi lögreglumenn þar sem farið er yfir aðferðir til að 

eflast í að takast á við streitu ásamt því að auka vellíðan í lífi og starfi. Þar má meðal annars 

nefna núvitund, styrkleikaþjálfun, breyting á hugsanahætti, samkennd með sjálfum sér og 

félagastuðningur. Einnig er farið yfir mikilvægi þess að setja sér markmið og viðhalda þeim 

aðferðum sem hjálpa við að draga úr streitu og viðhalda vellíðan („Heilsuefling í lífi og starfi 

– Mennta- og starfsþróunarsetur Lögreglunnar“, e.d.) 
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2.2.2 Hreyfing 
 

Sýnt hefur verið fram á jákvæð áhrif þess að vera í góðu líkamlegu formi á almenna 

heilsu og velferð með margvíslegum hætti. Þegar kemur að lögreglustarfinu, sem getur verið 

krefjandi bæði líkamlega sem og andlega, hefur líkamlegt heilbrigði sterk tengsl við velgengni 

og öryggi í starfi. Fyrir starfandi lögreglumenn eru kostir þess að vera í góðu líkamlegu formi 

meðal annars betri stjórn yfir aðstæðum sem krefjast beitingu líkamlegs afls eða valdbeitingar, 

aukin almenn og andleg vellíðan, ásamt minni áhættu hvað varðar langvinna sjúkdóma 

(DeNysschen, Cardina, Sobol, Zimmerman, og Gavronsky, 2018).  

Rannsóknir á streitu hafa meðal annars snúið að því hvort einstaklingar séu betur búnir 

til að takast á við steituvekjandi atburði og viðhalda góðri heilsu sé reglulega lagt stund á 

líkamsrækt (Gerber, Kellmann, Hartmann, og Pühse, 2010). Niðurstöður eru ekki samhljóða 

og þrátt fyrir að rannsóknir sýni meðal annars að líkamlegt heilbrigði og hreyfing dragi úr 

einkennum þunglyndis og kvíða og bendi til þess að með hreyfingu megi draga úr þeim áhrifum 

sem streita getur haft á heilsu, hafa lífeðlisfræðilegar mælingar ekki sýnt fram á að draga megi 

úr streitueinkennum með hreyfingu (Gerber, o.fl., 2010).  

 
2.2.3 Félagslegur stuðningur 

 
Sýnt hefur verið fram á að aðgangur að stuðningi meðal jafningja sem og traust dragi 

úr streituviðbrögðum og kulnun í starfi meðal lögreglumanna þegar kemur að aðstæðum sem 

geta valdið streitu. Slík tengsl meðal samstarfsmanna eru til þess fallin að stuðla að auknum 

skilningi og hæfni til að takast á við þær erfiðu kringumstæðum sem geta fylgt starfinu. Þá 

hefur einnig verið sýnt fram á að með auknum stuðningi samstarfsmanna má draga úr og hafa 

betri stjórn á þeim aðstæðum sem upp geta komið í starfinu og mögulega valdið streitu (Bush 

og Neely, 2015).  

Markmið íslenskrar rannsóknar frá árinu 2017 var að kanna sambandið á milli félagslegs 

stuðnings, streitu og kulnunar á meðal íslenskra lögreglumanna. Úrtakið samanstóð af 93 

lögreglumönnum, 81,7% körlum og 18,3% konum. Þar voru félagslegur stuðningur frá 

samstarfsmönnum, fjölskyldu og vinum, streita og kulnun metin með rafrænum 

sjálfsmatsspurningalistum. Niðurstöður þeirrar rannsóknar leiddu í ljós að 26,9% þátttakenda 

greindu frá mikilli streitu. Enn fremur sýndi rannsóknin fram á að þeir sem voru með meiri 

félagslegan stuðning frá samstarfsmönnum greindu bæði frá minni streitu og kulnun í starfi 

(Röskva Vigfúsdóttir, 2017).  
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Samkvæmt Anderson o.fl. (2002) er hægt að geta sér til um, út frá rannsóknum á 

þessum fræðum, að mögulegt sé að halda streitu í skefjum innan lögreglunnar með auknum 

félagslegum stuðningi. Þá sérstaklega stuðningi sem kemur frá innviðum stofnunarinnar og 

lýtur meðal annars að opnum samskiptum, leiðbeinandi stjórnunarstíl, trausti meðal 

samstarfsmanna, ásamt stuðningi frá stjórnendum (Anderson, o.fl., 2002).   

 
2.2.4 Félagastuðningskerfið  

„Öll lögregluembætti landsins starfa eftir verklagi félagastuðnings og ber að tryggja 

að hugað sé að starfsfólki og að haldnir séu viðrunarfundir í kjölfar streituvekjandi verkefna”  

(Ríkislögreglustjórinn, 2017, bls. 28). 

Hugmyndin að baki félagastuðnings er að veita stuðning til vinnufélaga sem hafa 

upplifað alvarlega atburði og eða vegna uppsafnaðs álags og ráða þar með ekki lengur við 

aðstæður í starfi. Með félagastuðningskerfinu eru því settar fram ítarlegar leiðbeiningar um 

verklag við streitustjórnun, hvað varðar upplifanir lögreglumanna af streituvekjandi atvikum í 

starfi og stuðlað að samræmdum viðbrögðum milli lögregluembætta (Ríkislögreglustjórinn, 

e.d.). Einstaklingar sem veita stuðning til samstarfsmanna innan lögreglunnar starfa undir 

handleiðslu sálfræðings ríkislögreglustjóra og hljóta þjálfun í mannlegum samskiptum og 

stuðningi við félaga sína. Þeir sem taka að sér hlutverk stuðningsfélaga og sinna með því 

bráðaþjónustu, eru einstaklingar sem hafa þægilega nærveru, er gott að tala við og njóta trausts. 

Verkefni þeirra fela meðal annars í sér að bera ábyrgð á að, ef upp koma streituvekjandi atvik 

í starfi, sé haldinn viðrunarfundur eða að ræða við samstarfsmann sinn og vera þeim innan 

handar ef þeir vilja ræða um erfið málefni og atvik. Einnig sjái þeir um að hafa samband við 

sálfræðing ríkislögreglustjóra og óska eftir úrvinnslufundi í þeim tilvikum sem við á. Aðstoð 

þeirra kemur ekki í staðinn fyrir aðstoð fagaðila en þeir geta vísað á þjónustu sérfræðinga á 

sviði streitustjórnunar eða áfallastreitu ef þörf er á (Ríkislögreglustjórinn, e.d.).  

Félagastuðningskerfið telur fjögur formleg stig auk fyrstu viðbragða á vettvangi sem 

snúa að því að tryggja öryggi og veita fyrstu hjálp. Á fyrsta stigi er haldinn staðlaður 

viðrunarfundur þeirra sem koma að streituvekjandi atviki, þar er farið yfir atvikið og hver 

lögreglumaður getur sagt frá aðkomu sinni að verkefninu og farið er yfir algeng sálræn 

viðbrögð. Sé þörf á frekari stuðningi er tilgreint á stigi tvö að í framhaldinu sé haldinn 

úrvinnslu- og fræðslufundur þar sem sálfræðingur fer yfir atvikið með þeim lögreglumönnum 

sem sinntu útkallinu. Því næst, eða á þriðja stigi gefst lögreglumönnum kostur á sálfræðiráðgjöf 

og einstaklingsviðtölum. Að lokum felur fjórða stigið í sér eftirfylgni til að tryggja að þeir sem 
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höfðu aðkomu að tilteknu verkefni upplifi ekki langvarandi, ný eða aukin streitueinkenni 

(Ríkislögreglustjórinn, e.d.). 

 
2.2.5 Ráðgjöf og sálfræðiþjónusta 

 
Rannsóknir hafa sýnt að lögreglumenn sem upplifa streituvekjandi atburð í starfi eru 

líklegri til að nýta sér ráðgjöf sé hún á vegum lögregluyfirvalda (Bush og Neely, 2015). Þess 

vegna þarf að vera lögð áhersla á að boðið sé upp á faglega ráðgjöf starfsmönnum að 

kostnaðarlausu til að takast á við streituvaldandi atvik, til að tryggja aðgang að jákvæðum 

bjargráðum og draga úr neikvæðum afleiðingum streitu meðal starfandi lögreglumanna (Bush 

og Neely, 2015).  

Sálfræðiþjónustan Líf og sál veitir lögreglumönnum sálfræðiþjónustu samkvæmt 

samningi en einnig er greitt fyrir sérfræðiþjónustu hjá löggildum sálfræðingum, 

hjúkrunarfræðingum, læknum og félagsráðgjöfum, eftir því hvað við á hverju sinni (Jóhann 

Thoroddsen og Sigrún Þóra Sveinsdóttir, 2017). Lögreglumönnum er veittur stuðningur í 

gegnum tilvísanakerfi félagastuðningsins sem er í umsjón sálfræðings embættis 

ríkislögreglustjóra. Árið 2016 var greidd sálfræðiþjónustu fyrir a.m.k. 93 starfsmenn lögreglu 

í gegnum félagastuðningskerfið en flestir nýttu sér þá þjónustu hjá Líf og Sál 

(Ríkislögreglustjórinn, 2017).  
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Kafli III - Aðferðafræði 

Markmið rannsóknar var að öðlast skilning á upplifun lögreglumanna þegar kemur að 

streitu sem hægt er að tengja beint við starf þeirra.  

Spurningar sem leiddu rannsóknina voru tvíþættar. Í fyrsta lagi: Hver er upplifun 

lögreglumanna af starfstengdri streitu, hvað varðar verkefnastöðu annars vegar og innra 

skipulags og stjórnun hins vegar?  Í öðru lagi: Hver er þekking og reynsla lögreglumanna af 

forvörnum og úrræðum til að takast á við streitu í starfi?  

3.1 Rannsóknarsnið 

Til að svara rannsóknarspurningum var notuð eigindleg rannsóknaraðferð, en sú nálgun 

byggist á að setja sig inn í umhverfi og hugarheim viðmælenda og reyna að skilja upplifanir 

þeirra á veruleikanum. Eigindlegar rannsóknir þurfa að vera trúverðugar og til þess sé reynt að 

afla gagna frá fleiri en einum aðila, að fleiri en einn aðili greini gögnin og skoði niðurstöður út 

frá fleiri en einni kenningu. Með eigindlegri aðferðafræði er leitast við að öðlast djúpan 

skilning á viðfangsefninu en niðurstöður hafa ekki alhæfingargildi (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003).  

Tekin voru hálfopin viðtöl og stuðst var við ákveðinn viðtalsramma við gagnaöflun en 

hálfopin viðtöl byggja á því að viðtalið sé opinskátt og það fari fram sem samtal milli 

rannsakenda og viðmælenda. Spurningalisti í hálfopnum viðtölum þarf ekki að vera lesinn upp 

í ákveðinni röð eða með réttu orðalagi en leitast er eftir að fá innsýn í ákveðin viðhorf og 

upplifanir frá öllum þátttakendum (Merriam, 2009).  

Í eigindlegum rannsóknum þarf rannsakandi að fylgja ákveðnum forsendum til að 

niðurstöður geti talist réttmætar. Rannsakandi þarf að vinna af heiðarleika og nákvæmni við 

greiningu gagna og vinna út frá aðferðafræðilegum forsendum. Til að auðvelda lesenda að meta 

réttmæti rannsóknar þarf að vera ljóst hvernig framkvæmd gagnaöflunar fór fram og notast við 

beinar tilvitnanir viðmælenda í niðurstöðum rannsóknar (Helga Jónsdóttir, 2003). 

Við greiningu gagnanna var notuð opin kóðun (e. open coding) og innihaldsgreining 

(e. content analysis). Opin kóðun var gerð í byrjun gagnagreiningar og snýst hún um að merkja 

við öll tákn innan gagnanna sem geta komið að gangi (Merriam, 2009). Markmiðið með þessari 

kóðun er að rannsakandi sé opinn fyrir öllu sem gæti komið að gagni og því er þetta form kallað 

opin kóðun þar sem engin sérstök útilokun á sér stað á þeim tímapunkti (Merriam, 2009).  

Innihaldsgreiningin felur í sér kerfisbundna greiningu á texta, mælieiningar 

innihaldsgreiningar snúast um tíðni og fjölbreytni orðaskipta sem eiga sér stað í viðtali ásamt 
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fjölda skipta þar sem að ákveðið orðsamband eða orða mynstur kemur fyrir í gögnum 

(Merriam, 2009).  Innihaldsgreiningin var gerð með aðleiðslu (e. inductive) en þá er unnið út 

frá opnum spurningum, gögnum var safnað og þau flokkuð með því að leita að einkennum sem 

sameina og greina þau í sundur (Merriam, 2009). Þó að ákveðnir flokkar og breytur séu til 

staðar sem eiga að stýra viðtölum er það sem bætist við í samræðurnar tekið gilt og því má 

búast við að fleira komi í ljós í gegnum viðtölin en það sem upphaflega var ákveðið (Merriam, 

2009).  

3.2 Þátttakendur 

Við upphafsvinnslu á verkefninu var haft samband við sálfræðing ríkislögreglustjóra 

og óskað eftir aðstoð og velvildar vegna fyrirhugaðar rannsóknar. Í framhaldi var ákveðið að 

sálfræðingurinn yrði meðleiðbeinandi verkefnisins og sendi hann út auglýsingu rannsakenda 

með tölvupósti til allra starfandi lögreglumanna. Í auglýsingu var rannsóknin kynnt og óskað 

eftir viðmælendum vegna hennar. 

Þátttökuskilyrði fyrir rannsóknina var að vera starfandi lögreglumaður á Íslandi og hafa 

áhuga á að ræða málefni rannsóknarinnar í viðtali. Menntun og starfsaldur skiptu ekki máli. 

Fyrstu fjórir sem settu sig í samband í gegnum tölvupóst við rannsakendur voru fengnir til 

viðtals. Hentugleikaúrtak (e. convenience sampling) var notað en valið á þátttakendum fór eftir 

aðgengileika og tíma (Merriam, 2009). Þátttakendur voru fjórir af báðum kynjum, tvær konur 

og tveir karlar og spannaði starfsaldur þeirra í lögreglunni fimm til þrjátíu ár. Til að gæta fulls 

trúnaðar í rannsókn eru viðmælendur kallaðir viðmælandi A, B, C og D. Viðmælandi A er kona 

með 15 ára starfsreynslu innan lögreglunnar, viðmælandi B er karl og hefur 30 ára 

starfsreynslu, viðmælandi C er kona og hefur starfað níu ár og viðmælandi D er karl sem hefur 

verið við störf í fimm ár. Engin umbun var veitt fyrir þátttöku.  

3.3 Gagnaöflun og gagnagreining 

Tekin voru einstaklingsviðtöl við fyrstu fjóra sem gáfu sig fram, vildu gefa kost á sér 

og mæla sér mót við rannsakendur. Gagnasöfnun fór fram á tímabilinu 5.-7. mars 2018 og fóru 

viðtölin fram að ósk viðmælenda á annað hvort starfstað viðkomandi eða í heimahúsi 

rannsakenda. Gagnasöfnun fór fram með hálf opnum viðtölum og var lengd viðtala á bilinu 22-

35 mínútur.  

Stuðst var við opinn óstaðlaðan viðtalsramma (sjá fylgiskjal 1) til að fá fram þau gögn 

sem svarað gætu rannsóknarspurningunum. Viðtalsramminn var saminn af rannsakendum og 

samanstóð af spurningum sem tengdust streitu almennt og streitu sem rannsökuð hefur verið 
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tengt starfi lögreglu. Að auki voru spurningar tengdar þeim úrræðum sem stendur lögreglunni 

til boða og var viðmælendum einnig gefinn kostur á að tjá sig nánar um annað sem þeir töldu 

mikilvægt tengt rannsóknarefninu.  

Gerð var forprófun á spurningalista og var það gert á lögreglumanni sem bauð sig fram 

til aðstoðar. Rannsakendur tóku síðan tvö viðtöl hvor en báðir aðilar voru viðstaddir við öll 

viðtölin. Viðtölin voru öll hljóðrituð á síma annars rannsakendans og því næst afrituð orðrétt 

til að aðstoða við greiningu gagnanna. Að lokinni afritun var upptökum eytt.  

Greiningarferlið byrjaði með opinni kóðun þar sem að báðir rannsakendur fóru yfir 

viðtölin og það dregið út sem vakti athygli og þótti viðeigandi eða mikilvægt fyrir rannsóknina. 

Báðir rannsakendur skráðu hjá sér möguleg þemu, hugmyndir og hugtök. Innihaldsgreiningin 

innihélt greiningu á frumgögnum og uppbyggingu flokkanna sem náðu utan um viðeigandi 

sérkenni í innihaldi gagnanna. Eftir að hafa kóðað gögnin með þessum hætti var næsta skref að 

setja saman meginþemu og það var gert með því að fara yfir öll gögnin aftur og flokka 

sameiginlegar lýsingar viðmælenda og minnispunkta sem teknir voru á meðan viðtölunum 

stóð.  

Niðurstöður mynduðu fimm meginþemu: verkefnatengd streita, stjórnsýslutengd 

streita, hugrænt mat sem bjargráð, forvarnir og að lokum úrræði, með þrjú undirþemu; 

félagslegur stuðningur, félagastuðningskerfið og ráðgjöf og sálfræðiþjónustu. Nánar er farið út 

í niðurstöður rannsóknar í niðurstöðukafla. Ekki er unnt að alhæfa út frá þessari rannsókn þar 

sem um eigindlega rannsókn er að ræða en niðurstöður rannsóknarinnar geta gefið innsýn þegar 

kemur að streitu í starfi lögreglunnar og lagt grundvöll að frekari rannsóknum á málefnum því 

tengdu.  

3.4 Siðfræði rannsóknar 

Til þess að rannsókn standi undir nafni þarf hún að uppfylla ákveðnar siðferðilegar 

kröfur. Í siðfræði heilbrigðisgreina ber að hafa í huga fjögur meginatriði, virðing, skaðleysi, 

velgjörðir og réttlæti. Þetta felur meðal annars í sér að rannsakandi þarf að veita nægilegar 

upplýsingar til að þátttakandi geti tekið upplýsta ákvörðun um þátttöku og að þeir taki þátt á 

eigin forsendum. Rannsókn má ekki fela í sér ónauðsynlega hættu fyrir þátttakendur og 

rannsakendum er skylt að láta sem best af sér leiða (Sigurður Kristinsson, 2003).     

Rannsókn var tilkynnt til Persónuverndar áður en viðtöl voru tekin (fylgiskjal 2). Fyrir 

hvert viðtal þurftu þátttakendur að lesa yfir kynningarbréf (fylgiskjal 3) þar sem fram kom 

tilgangur rannsóknar og helstu upplýsingar. Ásamt því skrifuðu rannsakendur og þátttakendur 

undir upplýst samþykki (fylgiskjal 4) þar sem þátttakendur voru m.a. upplýstir um að þeir 
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gætu hætt í rannsókninni hvar sem væri í ferlinu. Að úrvinnslu lokinni var öllum skráðum 

gögnum og upptökum eytt. Í afrituninni voru engar persónugreinanlegar upplýsingar skráðar 

til að koma í veg fyrir að hægt væri að rekja niðurstöður rannsóknarinnar til viðmælendanna. 

Upplýsingar voru meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd og 

farið var að íslenskum lögum varðandi persónuvernd og vinnslu og eyðingu frumgagna (Lög 

um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, nr. 77/2000).  
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Kafli IV - Niðurstöður 

Við upphaf rannsóknar voru sett fram fjögur meginþemu, en þau voru: streita tengd 

verkefnastöðu, streita tengd innra skipulagi og stjórnun, forvarnir og að lokum úrræði til að 

takast á við streitu í starfi. Við greiningu viðtalanna varð niðurstaðan sú að betur færi að greina 

þau í eftirfarandi þemu: verkefnatengd streita, stjórnsýslutengd streita, hugrænt mat sem 

bjargráð, forvarnir og úrræði. Úrræði var með þrjú undirþemu: félagslegur stuðningur, 

félagastuðningskerfið og ráðgjöf og sálfræðiþjónusta.  

Þátttakendur voru sem fyrr segir fjórir starfandi lögreglumenn, tvær konur og tveir 

karlar og til að gæta trúnaðar verða þau greind eftir bókstöfum; A, B, C og D. Viðmælandi A 

er kona með 15 ára starfsreynslu innan lögreglunnar, viðmælandi B er karl og hefur 30 ára 

starfsreynslu að baki, viðmælandi C er kona og hefur starfað níu ár í lögreglunni og að lokum 

er viðmælandi D karl sem hefur verið við störf í fimm ár.  

4.1. Verkefnatengd streita 

Viðmælendur A, B og C höfðu upplifað streitu í starfi, tengt þeim útköllum og 

viðfangsefnum sem þau höfðu unnið að á einhverjum tímapunkti í lögreglustarfinu. 

Viðmælandi B nefndi að á fyrstu árunum hefði streitan sem hann upplifði að mestu verið tengd 

verkefnum. Hann hafi farið þægilega af stað í starfi og verið kominn með góðan skóla af öðrum 

verkefnum þegar hann kom að fyrsta banaslysinu. Einnig nefndi hann að upp hafi komið erfið 

verkefni og í einu tilviki þurfti til að mynda að loka á samskipti einstaklings við lögregluna, 

nema í gegnum viðmælenda, þar sem viðmót og viðbrögð viðkomandi voru yfirgengileg. 

Jákvæð samskipti við lögregluna væru því miður ekki alltaf raunin samkvæmt viðmælanda: 

„...það að fara af stað í svona verkefni kallar á streitu, en mér hefur alltaf gengið þetta vel og 

ég hef aldrei farið í þetta öðruvísi en að mér hafi verið þakkað fyrir aðkomuna.” 

Viðmælandi C nefndi að það væru nokkur útköll sem væru eftirminnilegri en önnur. 

Eitt útkall er viðmælanda ofarlega í huga, en þar lenti hann ásamt samstarfsmanni í átökum þar 

sem öryggi þeirra var ógnað:  

 
Þetta hefur engin áhrif á mig í dag, en þú veist ég man þetta miklu betur heldur en önnur 
útköll og þetta hafði náttúrulega áhrif á mann þá svona fyrst á eftir, það að vera í þessum 
aðstæðum og bíða eftir aðstoð. 
 

Varðandi streitu í starfi talaði viðmælandi A um að hugsunin hjá sér væri að gera sitt besta og 

skila sínu, það trufli hann ekki að staðaldri hversu mikið álagið er. Helst væri það 
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streituvaldandi þegar málin sem hann vinnur að væru orðin gömul, búin að vera lengi í 

rannsókn og fólk sendi pósta og spyrji frétta. Það að ná ekki að koma málum frá sér og ná ekki 

að klára gömlu: „...en þetta kemur alltaf í bylgjum, svo koma lægðir inn á milli og þá getur þú 

komið aðeins verkefnum frá þér, en þetta er það sem mér finnst kannski helst streituvaldandi.” 

Viðmælandi D taldi sig ekki upplifa streitu í starfi, en hann geti fundið fyrir þreytu 

þegar heim er komið: „...þegar maður kemur heim, og finnur að maður er kannski svolítið 

búinn á því og er þá búinn að klára sig í vinnunni, en það var kannski ekkert annað í boði þann 

daginn.” Viðmælandi B talaði um að hann hafi húshljóðin heima sem ákveðinn mælikvarða 

varðandi streitu: „...þegar maður kemur heim á daginn og húshljóðin eru orðin mjög hávær, 

þá er eitthvað að hjá þér en ekki heima við, því þar er yfirleitt sama ástand.“ 

 

Þá hafði viðmælandi B orð á því að þegar kemur að því að tilkynna þurfi aðstandendum 

andlát eða þegar þurfi að hafa samband við aðstandendur þegar banaslys eru annars vegar væri 

unnið eftir ákveðinni hugmyndafræði sem gefist hafi vel innan vinnustaðarins. Þá fær einn 

ákveðinn lögreglumaður það verkefni að vera tengiliður við þá fjölskyldu sem hlut á að máli 

og hans hlutverk er að upplýsa aðstandendur um gang rannsóknar. Ásamt því að taka þann 

rannsóknarþátt sem snýr að heimilinu. Með þessum hætti upplifir fjölskyldan að hún sé með 

tengingu við lögregluna á öllum stundum sem getur verið verðmætt bæði fyrir viðkomandi 

fjölskyldu sem og lögregluna: „...þetta er erfitt verkefni, en ekki síður úrvinnsla.“ Þessu 

verkefni fylgi streita en það geti líka verið gefandi.  

 

4.2 Stjórnsýslutengd streita 

Enginn af viðmælendum hafði upplifað streitu tengt samskiptum við samstarfsmenn. 

Viðmælandi D nefndi að starfsandinn í vinnunni væri almennt fínn og hafði orð á því að: 

„...þetta væri það sem heldur manni í þessu starfi.“ Viðmælanda líði vel í vinnunni og upplifi 

stuðning frá yfirmanni og samstarfsmönnum. Eins kom fram hjá viðmælanda A að það væri 

góður starfsandi og enginn rígur á milli starfsmanna. Hann hafði orð á því að þetta væri of gott 

til að vera satt, en það þurfi aðeins eina manneskju til að breyta starfsanda á vinnustað og það 

væri ákveðið áhyggjuefni þar sem það væru breytingar framundan. Á sama hátt talaði 

viðmælandi C um að starfsmenningin innan vinnustaðarins væri mjög góð og að honum hafi 

ávallt linnt vel við sína yfirmenn og samstarfsmenn. 

Að sama skapi hafði viðmælandi B aldrei upplifað streitu gagnvart samstarfsmönnum, 

vöktum eða vinnutíma en hefur upplifað streitu í starfi tengt stjórnun og telur að starfið væri 
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mun auðveldara ef ekki væri fyrir starfsmannamál: „...það er í raun og veru mesta streitan sem 

ég upplifi í dag, að leysa úr mismunandi þörfum einstaklinganna sem eru að vinna hérna.” Það 

væri áskorun að taka á hegðunarvanda eða einhverju sem upp komi hjá starfsmanni: „...því þú 

ert alltaf í rauninni með afleiðingarnar af ákvörðun þinni fyrir framan þig” þar sem samstarfið 

heldur áfram, ólíkt því að hafa afskipti af utanaðkomandi einstakling sem fari að verkefni 

loknu. En starfsmannamál hafa gengið vel og þá gildi að koma til dyranna eins og maður er 

klæddur og að menn fái nokkurn veginn það sem þeir eiga skilið. Eins skipti máli að heyra frá 

starfsmönnum skoðanir þeirra:  

 
Ég vil fá að heyra frá starfsmönnum, þeirra skoðanir bæði jákvæðar og neikvæðar á því 
sem að við erum að fást við, mér finnst vont að vera með starfsmenn sem segja bara já, 
það verður engin þróun í því, þetta er svona mín upplifun af streitu.  

 

4.3 Hugrænt mat sem bjargráð  

Viðmælandi A hafði orð á því að hvort sem um ræði verkefni eða samskipti á vinnustað 

þá skiptir máli hvaða hugarfar þú hefur. Þegar kemur að erfiðum verkefnum skipti hugarfar 

gagnvart aðstæðum miklu máli: „...ég man ekkert eftir öllu, sem betur fer, en ég man eftir því 

versta en það er bara eitthvað sem maður sættir sig við og það gefur manni frið, að það er 

bara þarna.” Viðmælandi nái að skilja vinnuna eftir í lok dags og halda fjarlægð, en einstaka 

sinnum nái verkefnin persónulegri tengingu og eru fyrir vikið erfiðari og hann muni frekar eftir 

þeim verkefnum.  
 

Það getur verið eitthvað mjög erfitt fyrir mig, sem er ekki erfitt fyrir þig og öfugt, það 
er tengingin sem er erfið því þá ertu komin í sporin, en það er eitthvað sem maður gerir 
annars ekki /.../ þú vilt ekki búa til þessa tengingu og samsama það með þínu lífi. 

 

Varðandi að samsama sig fólki nefndi hann einnig: „...ég finn til með fólki en ég reyni 

að samsama mig ekki með því, þú veist bara varðandi það að tilkynna andlát eða eitthvað þá 

hugsa ég bara þú veist, þetta er ekki þín sorg.”  

Viðmælandi C talaði um að með tímanum læri flestir að fjarlægja sig frá þeim 

verkefnum sem eru erfið, þó væru viss mál sem hafi áhrif, til dæmis hafi barnamál meiri áhrif 

á viðmælanda þar sem að hann á lítið barn. Til að takast á við þessi mál þurfi ákveðið hugarfar: 
 
Maður þurfti bara að sýna visst æðruleysi, ég get ekki bjargað heiminum og það sama á 
við hérna sko eins ömurlega ógeðsleg og sum málin eru, þá getum við bara gert ákveðið 
mikið og verðum að sætta okkur við það. 
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Um verkefni og útköll í tengslum við streitu sagði viðmælandi B að „...þú getur 

ómögulega verið að taka ábyrgð á heiminum og ég er bara mjög meðvitaður um það, hvar 

maður getur breytt og aðrir verða svo bara að leysa úr sínum málum sjálfir.” Varðandi erfið 

verkefni kom einnig fram hjá honum að „Til að komast í gegnum erfið verkefni mynda menn 

sér ákveðinn hjúp, ætla sér bara að komast í gegnum þetta.” og í því samhengi hafi starfsmenn 

hér áður fyrr verið teknir inn og ætlað sig um átakanleg verkefni á meðan þeir voru enn að 

vinna í þeim. Við það hafi þessi hjúpur brotnað og þeir verið ónýtir á eftir og það hafi valdið 

erfiðleikum við áframhaldandi störf í því verkefni sem unnið var að.  

Þegar kemur að því að nota kaldhæðni sem bjargráð talaði viðmælandi A um kaldhæðni 

sé stundum notuð í starfinu til að fjarlægjast verkefnin, viðmælandi C var á sama máli og talaði 

um að kaldhæðni væri mikið notuð:  

Það að geta kannski aðeins hlegið eða séð það skondna í aðstæðunum, þú veist, þó svo 
að aðstæðurnar séu bara ekki neitt skondnar. Ég meina maður gerir... það sem að í raun 
er,  þessi svarti húmor eða kaldhæðni á alls ekki við alls staðar, fólk má heldur ekki 
gleyma því, þá þarf bara að finna eitthvað annað bjargráð, en þetta er mikið notað. 
 
 
Þá kom fram hjá viðmælanda B að það væri misjafnt eftir einstaklingum hvernig þeir 

séu í stakk búnir til að takast á við erfið verkefni, en að meðvirkni væri alltaf slæm. Á svipuðum 

nótum hafði viðmælandi C þetta að segja „...ég held allavega að það væri mjög erfitt fyrir 

manneskju sem er þú veist, þessi viðkvæma, opna týpa, held að hún gæti til dæmis ekki fúnkerað 

hérna.“      

Viðmælandi A hafði orð á að hann passi sig á að setja sig ekki inn í öll mál, það gæti 

orðið erfitt að vera inni í öllum málum og grípa allt. Hugarfar gagnvart því væri að ef málið er 

ekki á hans ábyrgð, þá vilji hann helst ekki vita af því. Einnig væri mikilvægt í því samhengi 

að hlusta á sjálfan sig „...maður getur ekki fyllt föturnar, það bara flæðir upp úr þeim ef það er 

alltaf verið að dæla ofan í, þú þarft að vita hvenær á að hella úr, hvenær er komið gott”. 

  Einnig kom fram hjá viðmælanda C að þrátt fyrir að það væru mörg mál í gangi og 

mikið álag þá myndi það ekki hjálpa til að vera að hugsa um öll málin. Engu væri hægt að 

breyta nema með því að halda áfram að vinna í sínum málum. Þó að sé álag þá fari það líka 

eftir því hvernig sé tekist á við það og hann upplifi ekki streitu því tengdu. Ef hann ætli að vera 

með hugann við öll málin þá yrði það óvinnandi staða. 

Viðmælandi D hefur ekki upplifað sig undir of miklu álagi, en það væri bundið við hvern og 

einn og hvernig unnið er úr málunum. Aðeins er hægt að fara í eitt verkefni í einu og ef þú 
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getur verið góður í að fara, sinna einhverju, vinna úr því og geta farið svo að sinna einhverju 

svipuðu eða jafnvel allt öðruvísi geti viðkomandi orðið góður lögreglumaður.  

4.4 Forvarnir 

Viðmælandi B er þeirrar skoðunar að leggja ætti meira upp úr því að leiðbeina þeim sem eru 

að stíga sín fyrstu skref í lögreglunni:  

 
Það er alveg ljóst að fólk fer ekki í gegnum einhverja mánuði hér í vinnu öðruvísi en að 
það sé að fara í gegnum jafnvel meiri lífsreynslu á einni helgi en fólki er ætlað á heilli 
starfsævi, undirbúum fólkið okkar undir það, við hverju er að búast.  

  

Hann væri þeirrar skoðunar að leiðbeina þurfi lögreglumönnum um það hvernig 

viðbrögð geti komið fram við streituvaldandi aðstæður. Þegar upp komi erfið mál þurfi þeir þá 

fyrst ekki að átta sig á að einhver líðan sé eðlileg miðað við þá lífsreynslu sem verið var að 

ganga í gegnum. Bæði til að vita við hverju er að búast en líka til að gera sér grein fyrir því að 

ef þú gerir ekkert sjálfur þá kemur enginn hlaupandi með plásturinn: „...það er einstaklingsins 

sjálfs að bera ábyrgð á sér, þú myndir aldrei sitja og bíða eftir að einhver kæmi með plástur 

ef að þér væri að blæða einhvers staðar, þú verður bara að sækja plástur.“  

 

Með því að segja fólki strax í byrjun við hverju er að búast, viti viðkomandi að það sé 

allt í lagi þegar hann finnur fyrir einkennum streitu, hann þurfi aðeins að fá viðeigandi aðstoð. 

Námskeið um áfallastreitu og áfallahjálp hafa nýst vel í starfi til að vita við hverju er að búast 

og að þau viðbrögð sem fram geta komið eru eðlileg.  

Þá kom fram hjá viðmælanda C að hann telji að það mætti setja meiri sálfræði og 

félagsfræði inn í lögreglunámið, til að undirbúa lögreglumenn fyrir erfiðar aðstæður og 

verkefni. Það hafi verið jákvætt við námið í Lögregluskóla ríkisins að það var að miklu leyti 

verklegt, en að námið væri mögulega orðið of bóklegt síðan það var fært til Háskólans á 

Akureyri.  

 
Viðmælendur A, B og C voru sammála um gagnsemi hreyfingar í tengslum við streitu í starfi 

en þó greindi á milli að því leyti að viðmælendur A og C notuðu hreyfingu til að fyrirbyggja 

og koma í veg fyrir streitutengd áhrif í starfi, meðan viðmælandi B talaði um að hann nýtti 

hreyfingu sem úrvinnslu á aðstæðum sem væru streituvaldandi.  

Viðmælandi A sagði að: „...eitt er gert sem er mjög hjálplegt, starfsmenn eru hvattir til 

að hreyfa sig, þó það sé mikið að gera er eiginlega alltaf tími til að fara á æfingu.“  
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Það væri fyrirbyggjandi og skipti miklu máli, eins talaði viðmælandi C um að hann færi á 

æfingu á hverjum degi og það hefði fyrirbyggjandi áhrif. Hvað hreyfingu varðar kom fram hjá 

viðmælanda B að hann nýtti helst útivist og hreyfingu sem úrvinnslu á streituvaldandi 

aðstæðum. Ákveðin úrvinnsla væri fólgin í því að ganga á fjöll  „...þetta er bara notalegt, helst 

bara vitlaust veður og rok, það eru bestu dagarnir.” 

4.5 Úrræði 

Viðmælandi C hafði orð á því að þrátt fyrir undirbúning fyrir þau verkefni sem lögreglan þarf 

að takast á við í starfi væru sum verkefnin þannig að erfitt er að undirbúa lögreglumenn fyrir 

þau:  

Það er ekkert hægt að undirbúa lögreglumenn undir það sem gerist í starfinu, það er ekki 
hægt að undirbúa neinn undir það til dæmis, einn klukkutímann að fara í vöggudauða 
og hinn klukkutímann að segja barni að setja á sig hjálminn og vera brosandi, glaður og 
vingjarnlegur þegar þú ert nýbúinn í einhverjum hörmungum. Eina mínútuna, ertu með 
fólki í þeirra verstu martröð og hinn klukkutímann áttu bara að vera í brosandi og 
veifandi einhverjum börnum, það er ekkert hægt að undirbúa þig fyrir það. 

Enn fremur geta komið upp atvik sem fela í sér að mæta á vettvang þar sem barn er 

búið að hengja sig:  

Þú veist... hvernig í ósköpunum á að undirbúa fólk undir það… ég held að þú þurfir bara 
að vona að þú hafir ráðið góða manneskju í vinnu, eða sem sagt vel gerða manneskju. 
Þetta starf snýst náttúrulega um svo ótrúlega margt sko... hraðamælingar eða þetta. 

 
4.5.1 Félagslegur stuðningur 

 
Viðmælandi C hafði orð á því að einn samstarfmaður væri góð vinkona og hægt væri 

að leita til hennar ef þörf væri á. 

Eins kom fram hjá viðmælanda A að hann ætti sína vini innan lögreglunnar og þeir leiti 

til hans ef að eitthvað kemur upp:  

 
Til dæmis var voveiflegur atburður fyrir skömmu og ég frétti af því og hugsaði, ok hann 
var að vinna í nótt, hann vaknar svona eitt, tvö og svo hringdi hann í mig hálf tvö... 
þannig að þú velur þér svolítið félaga. 

 

Hvað félagslegan stuðning varðar talaði viðmælandi B um að þrátt fyrir að vera í góðum 

samskiptum við samstarfsmenn og geta treyst þeim fyrir hverju sem er, hefur viðmælandi aldrei 

verið í þeirri stöðu að vera miður sín yfir einhverju. Hann væri því ekkert að ræða líðan sína 

við samstarfsmenn, en leiti frekar til maka síns. Það væri mikill styrkur að vera í góðu 
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hjónabandi „...þó að ég ræði ekki efni málanna þá ræði ég líðanina, þannig að það er mikill 

styrkur.“ 

Þá talaði viðmælandi A um að hann geti leitað til maka síns en myndi ekki gera það ef 

það tengdist átakanlegum málum:  

 
Af því þú vilt ekki, þú ert í rauninni að leggja það á fólk /.../ ég mundi ekki vilja segja 
fólki frá því… en ég get talað um allt annað, þú veist og þú vilt kannski ekki vera að 
búa til einhverjar myndir í höfðinu á fólki. 

 
4.5.2 Félagastuðningskerfið 

 
Hjá viðmælanda A kom fram að félagastuðningskerfið væri ekkert sérstaklega virkt og 

hann teldi að almennt væri það þannig að hver og einn finni sér sinn félaga, enda verði 

samstarfið mjög náið við það að fylgja ákveðinni vakt. Félagastuðningskerfið myndi frekar 

koma að notum þegar hver og einn þarf að skrá sig sjálfur á vakt og er þá ekki með sömu 

vaktarfélaga og þar með mögulega færri úrræði. Viðmælandi C var á sama máli og sagði um 

félagastuðningskerfið: „...ég er ekki viss um að það sé svo virkt, ég held ekki, einu sinni var ég 

spurð hvort að ég þurfti svona félagastuðning“,  en það átti sér stað eftir óvenju mörg dauðsföll 

á einni vakt og eins hafði hann setið viðrunarfund eitt skipti eftir útkall. 

Hins vegar talaði viðmælandi B um að félagastuðningskerfið væri mjög virkt. Það væri 

mikilvægt fyrir lögregluna að hafa þennan aðgang og allir sem hafi nýtt sér þessa aðstoð og 

kosið að segja frá því hafi borið saman um að þeir væru betur settir eftir á. Viðmælandi D sagði 

að félagastuðningskerfið væri virkt og að honum fyndist það koma að gagni. Sem dæmi megi 

nefna tengt alvarlegu slysi þá geti verið erfitt að vera í ytri lokun að takmarka aðkomu að 

slysstað og hafa það á tilfinningunni að hafa ekki gert mikið. Það væri mjög gagnlegt að fara á 

viðrunarfund eftir það og heyra þá vonandi að allt hafi verið til staðar og fá að fara yfir sína 

aðkomu að málinu. 

Viðmælandi B talaði einnig um mikilvægi þess að halda viðrunarfundi, en þar tjái hver 

og einn sig um sína aðkomu að verkefninu, sem ljúki með því að allir fari heim með sömu 

heildarmyndina. Sem dæmi má nefna tengt erfiðu útkalli þar sem móðir var alltaf að leita að 

dúkku barnsins síns og spyrja tiltekinn lögreglumann hvar hún væri. Á viðrunarfundi kom  fram 

að annar lögreglumaður fann dúkkuna og kom henni til skila:  

 
Þegar þú ert með í kollinum að sko mamman var alltaf að spá í hvar dúkkan væri. Svo 
á fundinum segir Jón sem var með þér „ég fann þessa dúkku og ég lét mömmuna hafa 
hana“ og þá ert þú ekki heima að naga þig yfir að hafa ekki getað hjálpað henni með 
þetta. 
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Það væri því gríðarlega mikilvægt að halda félagastuðningskerfinu við, þessari sálgæslu 

og eftirfylgni. Þeir sem hafa farið á viðrunarfundi væru mjög meðvitaðir um og tala að um 

þetta væri algjör bylting frá því sem áður var.  

 

4.5.3 Ráðgjöf og sálfræðiþjónusta 
 

Hvað sálfræðiþjónustu varðar nefndi viðmælandi C að innan vinnustaðarins nýti 

starfsmenn sér þá ráðgjöf og sálfræðiþjónustu sem í boði er. Viðmælandi A var á sama máli og 

sagði að starfsmenn væru hvattir til að nýta sér þjónustu Líf og sál. Hann hafi einu sinni farið 

til sálfræðings þar, þó ekki vegna máli tengdu vinnunni, en ef hann myndi ákveða að fara til að 

tala um atvik tengd starfinu þá yrði sálfræðingur hjá Líf og sál fyrir valinu.  

Einnig kom fram hjá viðmælanda D að hann upplifi sig hafa aðgang að þeim úrræðum 

tengt starfinu sem til þurfi. Viðmælandi B talaði um að vel væri staðið að úrræðum, starfsmenn 

viti að þeir geta leitað eftir aðstoðinni og væru ófeimnir að tala um að hafa farið til sálfræðings. 

Hann hafi sjálfur átt fund með yfirlækni og maka sínum, eftir að hafa komið úr erfiðu útkalli: 

„..þú kemur heim í hérna einhverju ástandi og getur ekki... ég lenti í því að ég gat ekki baðað 

börnin mín” því við það hafi komið upp í hugann mynd af tilteknum áverkum á barni, tengt 

útkalli sem hann hafði skömmu áður unnið að  „...þú veist... þú getur í raun ekki sagt sko 

makanum frá þessu og þá verður togstreita og því þarft þú bara að vinna með það og það 

gerðum við þarna.“  

 Eitt skipti eftir erfitt útkall fékk hann tíma hjá virtum sálfræðing, ekki vegna þess að 

hafa upplifað sig í vandræðum heldur frekar til að taka stöðuna á sér. Eftir klukkutíma var hann 

búinn að heyra allt um það þegar viðkomandi sálfræðingur lenti í lífsháska, sem hefur 

væntanlega verið ágætis úrvinnsla á þeim atburði fyrir sálfræðinginn sjálfan. Síðan þá hefur 

viðmælandi ekki farið aftur og leit þannig á að staðan hljóti að vera sæmileg fyrst þetta hafi 

verið niðurstaðan eftir sálfræðitímann.  

 Þá hafði viðmælandi A orð á því að innan vinnustaðarins hafi komið upp sú umræða að 

hafa það sem skyldu að fara til sálfræðings, eftir að hafa ítrekað reynt að ná til samstarfsmanns 

en með takmörkuðum árangri, þar sem viðkomandi sá ekki eða vildi ekki sjá í hvað stefndi. 

Eins hafi annar samstarfsmaður farið til sálfræðings og hætt samdægurs en það var of seint og 

hafi í rauninni aðeins verið til þess að fá staðfestingu á að hann væri útbrunninn í starfi. 

 Viðmælandi B kom einnig inn á það að þó upp komi dagar þar sem lögreglumenn sem 

að öllu jöfnu standa allt af sér, verði starfið ofviða við einhverja hnökra, væri einfaldlega gripið 

inn í og viðkomandi starfsmaður vinnur úr því og kemur síðan til baka á sama stað og hann var 
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áður: „... menn þurfa að hafa skilning á að eftir margra ára basl í þessu geti komið dagar sem 

að eru bara ekkert sérlega góðir sko“. Það þurfi að vera umburðarlyndi fyrir því að dagarnir 

geti verið mismunandi og þrátt fyrir að viðkomandi upplifi erfiðleika í starfi þá þurfi að fara í 

gegnum það, koma sterkur til baka og nýta reynsluna til góðs. 

 Enn fremur hafi margt breyst frá því sem áður var, en þá var ekki talað saman, aðeins 

skrifuð skýrsla og farið heim eftir erfið verkefni. Núna væru menn meðvitaðari um það að 

vinna með áfallastreitu. Þá hafi einnig verið dæmi um að áður hafi menn verið sóttir og ætlað 

að tjá sig um erfið mál meðan þeir voru enn að vinna í verkefnum, í staðinn fyrir að leyfa þeim 

að klára. Það hafi valdið því að þeir voru ónýtir á eftir en sem betur fer væri þetta ekki svona í 

dag. 

Viðmælendur D og C voru báðir á sama máli, um að viðhorfið til að leita sér aðstoðar 

eftir erfitt útkall hafi breyst til hins betra. Viðmælandi D nefndi að það væri ólík afstaða til 

sáluhjálpar milli einstaklinga, áður hafi það verið frekar ríkt í lögreglumanninum að: „fara 

þetta á hnefanum“ en það væri að breytast og menn væru ekkert feimnir við að ræða þessi mál 

í dag.  

Á svipuðum nótum talaði viðmælandi C um að þó það væru einstaklingar sem síður 

vilji leita sér hjálpar þá væri almennt ekki feimni við það að fara til sálfræðings og ræða þessi 

mál: „...ég held að það hafa bara breyst ótrúlega til hins betra sko, ég held að flestir sjái ekkert 

athugavert við það, bara eins og að fara til tannlæknis eða eitthvað.“ 
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Kafli V – Umræður 

Hér verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar, þær settar í fræðilegt 

samhengi og túlkaðar í samræmi við fyrri rannsóknir sem fram hafa komið um viðfangsefnið. 

Lagt var upp með rannsóknarspurningarnar: Hver er upplifun lögreglumanna af starfstengdri 

streitu, hvað varðar verkefnastöðu annars vegar og innra skipulags og stjórnun hins vegar?  Og: 

Hver er þekking og reynsla lögreglumanna af forvörnum og úrræðum til að takast á við streitu 

í starfi? Þá er ætlunin að leitast við að svara þeim rannsóknarspurningum sem unnið var út frá 

og verkefnið tók mið af. 

 

Þegar á heildina er litið má sjá að áhugaverð atriði komu fram hjá viðmælendum okkar 

sem gefa ákveðna innsýn í starfið og þau verkefni sem lögreglumenn þurfa að takast á við. 

Verkefni sem spanna allt frá því að segja barni að setja á sig hjálm við hjólreiðar yfir í það að 

fara í útkall vegna vöggudauða. Þá kemur einnig fram dæmi um hvaða áhrif streita tengd 

starfinu getur haft á lögreglumenn og samskipti þeirra við fjölskyldur sínar í kjölfar vinnu að 

átakanlegum og erfiðum verkefnum. Einnig kom fram að það sé mikilvægt að lögreglumenn 

séu meðvitaðir um og þekki einkenni streitu og að í boði séu úrræði til að vinna úr því þegar á 

reynir í starfi. Eitt stóð áberandi upp úr eftir viðtölin og greiningu á þeim, það af hve miklu 

æðruleysi og yfirvegun viðmælendur okkar nálguðust þau verkefni sem höfðu verið hvað 

átakanlegust og reynt hvað mest á ásamt því hugarfari sem þau höfðu tileinkað sér í starfi.  

 Eftir greiningu á gögnunum var niðurstaðan sú að skipta þeim í fimm meginþemu og 

eitt þema var með þrjú undirþemu. Fyrsta þemað var verkefnatengd streita og var þar farið yfir 

þau tilvik þar sem streita tengdist þeim verkefnum sem unnið var að. Annað þemað var 

stjórnsýslutengd streita og er umfjöllunarefnið þar, meðal annars þegar streita hefur tengsl við 

samskipti á vinnustað og stjórnunarhætti. Þriðja þemað var hugrænt mat sem bjargráð þar sem 

farið er yfir og ákveðið hugarfar sem bjargráð við streitu í starfinu. Fjórða þemað var forvarnir 

en er þar farið yfir gildi fræðslu hvað streitu varðar. Fimmta og síðasta þemað var úrræði og 

inniheldur félagslegan stuðning, félagastuðningskerfið og ráðgjöf og sálfræðiþjónustu sem 

undirþemu, en þar er fjallað um hvernig þessi atriði koma að gagni við úrvinnslu á atburðum 

sem geti valdið streitu í starfi. 

Verkefnatengd streita virtist, sem fyrr segir, ekki hafa teljandi áhrif á viðmælendur 

okkar og hvorki aftra þeim í að sinna starfi sínu sem lögreglumenn né valda þeim erfiðleikum 

utan starfsins. Þar sem þetta er eigindleg rannsókn er erfitt að alhæfa, en það er áhugavert í 
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ljósi þess hve niðurstöður rannsókna eru misvísandi um algengi þess að lögreglumenn upplifi 

starf sitt sem streituvaldandi eða ekki (Patterson o.fl., 2014; Brown og Campell, 1994). 

Þrír af fjórum viðmælendum þessarar rannsóknar höfðu þó áður upplifað streitu í starfi 

tengt þeim verkefnum og útköllum sem þau höfðu unnið að og hafði það haft mismikil áhrif á 

þau. Þar komu meðal annars fram verkefni tengd andláti og slysum, átökum í starfi og að vera 

í aðstæðum þar sem öryggi þeirra var ógnað. Áhrifin höfðu verið allt frá því að hafa minna 

umburðarlyndi og úthald fyrir húshljóðum og áreitum þegar heim sé komið yfir í að eiga í 

erfiðleikum með að sinna börnunum sínum þar sem ákveðnar aðstæður hafi kallað fram 

minningu um átakanlegt verkefni í starfi. Þau virtust þó eiga það sameiginlegt að áhrifin af 

völdum streitu hafi varað stutt og hamli þeim hvorki í starfi né daglegu lífi í dag. Þá kom einnig 

fram að það geti valdið streitu þegar mál eru búin að vera lengi í rannsókn, ný mál bætist 

stöðugt við og erfitt sé að koma málum frá sér, en að öllu jöfnu hafi þetta lítil áhrif.  

Upplifun viðmælenda af streitu tengt verkefnastöðu var því mjög ólík sem og þau áhrif 

sem tiltekin verkefni og útköll höfðu haft í kjölfarið. Mögulega má leita skýringa þar á með 

því að horfa til þess hve fjölbreytt áhrif og orsakir streitu í starfi geta verið (Trandafir, 2015) 

og einnig til þess að samkvæmt Webster (2014) geta atvik haft ólík áhrif á streitu einstaklinga  

og það þurfi að skoða sem samspil fleiri þátta. 

 Hvað varðar streitu tengda stjórnsýslu hafði enginn af viðmælendum upplifað streitu 

tengda samskiptum við samstarfsmenn. Fram kom að starfsandinn á vinnustaðnum væri 

almennt góður samkvæmt viðmælendum og þeir fyndu fyrir stuðningi samstarfsmanna og 

yfirmanna í starfi. Þá kom fram hjá einum viðmælanda að upplifun hans af streitu í starfi væri 

helst tengt stjórnun og starfsmannamálum, það hafi gengið vel en þessi mál geti verið áskorun. 

Þar sem samskipti við samstarfsmenn eru tilgreind sem stjórnsýslutengd streita (Shane, 2010) 

sem og ónógur stuðningur yfirmanna (Abdollahi, 2008) mætti álykta að svör viðmælenda gefi 

vísbendingar um að vel sé staðið að þeim málum er snúa að samskiptum og stjórnunarstíl.  

Rannsóknir hérlendis hafa ekki sýnt fram á marktækan mun milli verkefnatengdrar og 

stjórnsýslutengdrar streitu (Ólafur Örn Bragason og Ólafur Kári Júlíusson, 2008). Þegar 

niðurstöður eru skoðaðar nánar má sjá að þrátt fyrir að helsti streituvaldur í starfi séu tengdur 

stjórnsýslu eru fimm af átta helstu streituvöldum í starfi verkefnatengdir (Ríkislögreglustjórinn, 

2011). Þær niðurstöður eru að vissu leyti í samræmi við rannsóknir erlendis frá sem við 

samanburð á verkefnatengdri og stjórnsýslutengdri streitu sýna fram á misvísandi niðurstöður. 

Almennt séð er því ekki hægt að halda því fram að annar flokkurinn sé meiri streituvaldur en 

hinn (Maran, o.fl., 2018).  Því er vert í framhaldi að skoða aðra og fleiri þætti sem mögulega 

hafa áhrif en ádeila á rannsóknir sem skoða starfstengda streitu eftir verkefnastöðu og 
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stjórnsýslu hafa snúist meðal annars að því að streita sé að mestu leyti tengd aðstæðum 

(Webster, 2014) og ekki sé horft til þess að upplifun og áhrif af streitu í starfi getur verið 

breytileg milli einstaklinga (Patterson o.fl., 2014).  

Við greiningu á gögnum viðtalanna kom endurtekið fram að viðmælendur nálguðust 

erfið og átakanleg verkefni með ákveðnu hugarfari, sem þrátt fyrir að vera lýst með ólíkum 

lýsingarorðum og með ólíkum hætti, virðast eiga það sameiginlegt að koma að gagni sem 

bjargráð til að takast á við aðstæðurnar. En samkvæmt Anderson, o.fl. (2002) má skilgreina 

bjargráð sem meðvitaða notkun á ákveðnum hugrænum ferlum eða viss hegðun þegar fundið 

sé fyrir streituvaldandi áreitum. 

Þar kom meðal annars fram að horfa á aðstæður með ákveðnu æðruleysi, að það sé ekki 

hægt að bjarga heiminum, aðeins sé hægt að gera ákveðið mikið, vera meðvitaður um það og 

geta sætt sig við þá staðreynd. Einnig að með tímanum læri flestir að mynda ákveðna fjarlægð 

þegar kemur að erfiðum verkefnum og gæta þess að „setja sig ekki í sporin“. Þrátt fyrir að 

finna til með fólki sé hugarfarið „þetta er ekki þín sorg”. Forðast það að verkefnin nái 

persónulegri tengingu en það geri aðstæðurnar erfiðari að takast á við. Til að komast í gegnum 

verkefnin myndi menn sér hjúp, sér til varnar og ef hann brotnaði hafi það valdið erfiðleikum 

við áframhaldandi störf við tiltekin verkefni. Þá má að lokum nefna að nota kaldhæðni sem 

bjargráð til að takast á við aðstæðurnar og fjarlægjast verkefnin.  

Þessi atriði sem fram komu eru því áhugaverð í ljósi þeirrar umfjöllunar sem átt hefur 

sér stað, að streitu þurfi að skoða út frá fleiri þáttum en þeim aðstæðum sem tekist sé á við í 

starfinu einu og sér. Fram hefur komið að hversu útsettur viðkomandi sé fyrir streitu sé samspil 

margra ólíkra þátta og má þar meðal annars nefna þau bjargráð sem viðkomandi hefur tileinkað 

sér (Webster, 2014). Að nota hugrænt mat til að forðast óþægilegar hugsanir, breyta merkingu 

aðstæðna eða endurskilgreina fyrirliggjandi upplýsingar hjálpar lögreglumönnum að viðhalda 

einbeitingu og halda áfram með verkefni. Sú aðferð telst til þeirra bjargráða sem helst sé gripið 

til þegar erfitt sé að stjórna aðstæðum eða hafa áhrif persónulega (Anshel, 2000) og segja má 

að gefi ákveðna speglun á því hugarfari sem fram kom að viðmælendur höfðu þegar erfið og 

átakanleg verkefni í starfi voru annars vegar.  

Þrír af fjórum viðmælendum töluðu um mikilvægi þess að hreyfa sig í tengslum við 

streitu í starfi en samkvæmt DeNyssen o.fl., (2018) eru kostir þess margvíslegir fyrir 

lögreglumenn að vera í góðu líkamlegu formi, meðal annars aukin vellíðan ásamt minni áhættu 

þegar kemur að langvinnum sjúkdómum. Þrátt fyrir að niðurstöður rannsókna (Gerber, o.fl., 

2010) sem athugað hafa áhrif hreyfingar á kvíða og þunglyndi séu ekki allar á einn veg er hægt 
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að álykta að viðmælendur noti hreyfingu sér til góðs og að hún hjálpi þeim að takast á við 

streitu í starfi. 

Þá kom fram hjá tveim viðmælendum að þeir töldu mikilvægt að undirbúa þá sem eru 

að hefja störf hjá lögreglunni undir það hvaða viðbrögð geti komið fram hjá viðkomandi eftir 

að hafa unnið að erfiðum verkefnum. Að þekkja einkenni streitu og vera meðvitaður um að sú 

líðan sem geti fylgt í kjölfarið sé eðlileg og það þurfi aðeins að fá viðeigandi aðstoð við 

úrvinnslu þar á. Einnig komu fram áhyggjur af því hvort námið væri mögulega orðið of bóklegt 

eftir að það hafi verið flutt til Háskólans á Akureyri en það hafi verið gagnlegt hversu verklegt 

það var meðan það var í Lögregluskóla ríkisins.  

Til undirbúnings fyrir lögreglustarfið sem og til að veita góðan sálrænan undirbúning 

er lögreglunemum veitt fræðsla um áföll ,streitu og heilbrigðan lífsstíl ásamt seigluþjálfun í 

gegnum raunhæfar æfingar (Ingibjörg Johnson og Ólafur Örn Bragason, 2017). Námskeið eru 

einnig haldin fyrir starfandi lögreglumenn og farið yfir aðferðir til að eflast í að takast á við 

streitu ásamt því að auka vellíðan í lífi og starfi („Heilsuefling í lífi og starfi – Mennta- og 

starfsþróunarsetur Lögreglunnar“, e.d.). 

Þegar kemur að félagslegum stuðningi hafa rannsóknir sýnt fram á að aðgangur að 

stuðningi meðal jafningja dragi úr streituviðbrögðum (Bush og Neely, 2002). Þetta á 

sérstaklega við um félagslegan stuðning frá innviðum stofnunarinnar og því ekki hægt að draga 

ályktun um hvort að það eigi beint við um viðmælendur. Þeir voru þó sammála um að það væri 

góður starfsandi og tveir viðmælendur töluðu um að þeir gætu leitað til vina innan 

lögreglunnar. Út frá félagslegum stuðningi er hægt að tengja félagastuðningskerfið og voru 

tveir viðmælendur sammála um skilvirkni og mikilvægi þess fyrir starfsmenn. Hinir tveir 

þekktu ekki jafn vel til og sögðu að kerfið væri ekki virkt hjá þeim. Með félagastuðningskerfinu 

eru settar fram leiðbeiningar um verklag í streitustjórnun (Ríkislögreglustjórinn, e.d.) sem öll 

lögregluembætti landsins eiga að starfa eftir og því er mikilvægt að það sé virkt. Það má þó 

taka mið af því að ekki eru allar deildir eins og að þörfin sé ekki sú sama eftir því hvar fólk 

vinnur innan lögreglunnar.   

Lögreglumönnum er eins og fram hefur komið, veittur stuðningur í gegnum 

tilvísanakerfi félagastuðningsins sem er í umsjón sálfræðings ríkislögreglustjóra 

(Ríkislögreglustjórinn, 2017) og höfðu viðmælendur allir jákvæða sýn á þá sálfræðiþjónustu 

og ráðgjöf sem þeir hafa til boða í starfinu. Tveir viðmælendur voru sammála um að innan 

vinnustaðarins nýti starfsmenn þá þjónustu og annar sagði að starfsmenn væru hvattir til að 

nýta sér sálfræðiþjónustu Líf og Sál.  
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Þar sem rannsóknir hafa sýnt fram á að lögreglumenn sem upplifa streituvaldandi 

atburð í starfi séu líklegri til að nýta sér ráðgjöf ef hún er á vegum lögregluyfirvalda (Bush og 

Neely, 2015) er jákvætt að viðmælendur virtust bæði þekkja úrræðin og ekki hika við að nýta 

sér þau ef að svo bæri undir.  

Samkvæmt einum viðmælenda skipti miklu máli að grípa strax inn í þegar einkenni 

streitu gera vart við sig og nýta þá aðstoð sem býðst. Sérstaklega til að koma megi í veg fyrir 

að verða útbrunninn í starfi líkt og hafði komið fyrir einn samstarfsmann. Í því samhengi lýsti 

einnig viðmælandinn því að uppi hafi verið sú umræða á vinnustaðnum að það ætti að vera 

skylda að fara til sálfræðings.  

  Þá hafa viðhorf til þess að leita sér aðstoðar breyst til hins betra samkvæmt 

viðmælendum sem verður að teljast jákvæð þróun. Stór hluti lögreglumanna sagðist ekkert 

þekkja eða þekkja aðeins þau sálrænu stuðningsúrræði sem þeim stendur til boða í könnun frá 

árinu 2011, (Ríkislögreglustjórinn, 2011) og það má draga þá ályktun að einhver 

vitundavakning hafi átt sér stað tengt úrræðum á þessum árum.  

 

Heildarniðurstöður gefa til kynna að viðmælendur virðast ekki upplifa  mikla streitu í 

starfi hvort sem litið sé til verkefnastöðu né innra skipulags og stjórnunar. Þrátt fyrir að upp 

hafi komið atvik sem séu til þess fallin að valda streitu fyrr á starfsferlinum má segja að áhrif 

þeirra hafi varað stutt og valdi þeim hvorki streitu í daglegu lífi né starfi í dag. Hvað varðar 

forvarnir og úrræði til að takast á við streitu í starfi virðist þekking viðmælenda og reynsla 

góð og benda til að viðhorf meðal starfandi lögreglumanna til þeirra séu almennt jákvæð og 

vel sé staðið að þeim atriðum innan lögreglunnar. 
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Kafli VI - Lokaorð 

Hagnýtt gildi rannsóknarinnar er að varpa ljósi á upplifun lögreglumanna á starfstengdri 

streitu ásamt reynslu þeirra á úrræðum vegna streitu. Niðurstöður eigindlegra rannsókna má 

nýta sem grunn að áframhaldandi rannsóknum með hvers konar rannsóknarsniði.   

Það er jákvætt að niðurstöður rannsóknarinnar sýndu ekki fram á tengsl viðmælenda 

við mikla starfstengda streitu og að þeir voru allir upplýstir um forvarnir og úrræði vegna streitu 

í starfi. Að okkar mati ætti hins vegar að gera stærri rannsókn af svipuðu tagi með stærra 

úrtaki.      

Framtíðarrannsóknir ættu meðal annars að leitast eftir því að útskýra ólíka 

streituvaldandi þætti vegna starfsins og byggja þær upp á ólíkan máta til að fá betri innsýn í 

starfstengda streitu.  

Betri fræðilegur grunnur tengdur streitu í lögreglustarfinu veitir rannsakendum og þeim 

sem að máli koma betri skilning á streitu í starfi lögreglunnar. Það geti leitt af sér betri skýringar 

á uppruna streitunnar, hvaða heilsufarslegarlegar afleiðingar streitu í starfi geti haft í för með 

sér og að hvaða þáttum þurfi að huga til að vel sé að forvörnum og úrræðum staðið.  Rannsóknir 

á streitu í starfi lögreglunnar á Íslandi eru fáar og þar sem erfitt er að alhæfa út frá rannsóknum 

erlendis frá er nauðsynlegt að sinna rannsóknarstörfum á þessu efni sem miðast að íslenskum 

lögreglustörfum. Umfangsmeiri rannsóknir gætu meðal annars tekið mið af ólíkum 

stöðugildum innan lögreglunnar, starfsaldri og kyni. Rannsóknir af þessu tagi gætu til að 

mynda aðstoðað lögregluembættið í að bæta forvarnir og úrræði fyrir starfsmenn sem myndi 

skila sér í lægri kostnaði vegna veikindaleyfa sem hægt er að rekja til streitu í starfi. Þegar 

rannsóknargrunnurinn er stærri er auðveldara að flokka og mæla streituvalda í lögreglustarfinu 

á Íslandi með góðu móti. 

Takmarkanir í þessu verkefni snúa helst að umfangi þess og reynsluleysi rannsakenda. 

Stærra verkefni hefði gefið sjónarhorn fleiri viðmælenda sem skilar sér í áreiðanlegri 

niðurstöðum og það á einnig við um val á þátttakendum eða úrtaki rannsóknar.  

Ljóst er að það eru fjölmargir þættir sem spila inn í þegar kemur að streituvöldum sem 

fylgt geta lögreglustarfinu. Þar sem um samspil ólíkra þátta er að ræða er erfitt að meta orsakir 

og uppruna streitunnar. Áhrif vegna streitu í starfi ber að taka alvarlega þar sem að hún getur 

leitt til líkamlegra og andlegra kvilla sem skerða lífsgæði. Í starfi lögreglunnar er nauðsynlegt 

að vera í stakk búinn til að takast á við ýmis konar krefjandi aðstæður og því er það mikilvægt 

að lögreglumenn séu meðvitaðir um einkenni streitu og hvaða úrræði sé best að grípa til þegar 

svo ber undir. Samkvæmt þeim fræðilega grunni sem lá fyrir í upphafi rannsóknar var lagt upp 
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með það að streita í starfi lögreglunnar væri áþreifanleg og vert að kafa dýpra í upplifun 

einstaka lögreglumanna hér á landi. Niðurstöður voru hins vegar jákvæðar og ekki hægt að 

halda því fram að streita aftri viðmælendum í starfi sínu sem lögreglumenn.    

  

 Það var ýmislegt hægt að læra af viðmælendum þá sér í lagi varðandi hugarfar þegar 

kemur að streitu í starfinu. Allir viðmælendur virtust eiga það sameiginlegt að átta sig á 

mikilvægi þess að hlúa að andlegri og líkamlegri heilsu. Bæði sjálfs sín vegna og til að sinna 

starfi sínu. Í ljósi þess hversu krefjandi starfið er í eðli sínu var athyglisvert hversu vel 

viðmælendurnir virtust takast á við streitu sem fylgir starfinu, hvort sem það var meðvitað eða 

ekki. 
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Fylgiskjal 1. Spurningarammi 

Dags:                                              Nafn: 
- ef það eru einhverjar spurningar sem þú vilt ekki svara eða einhver atriði eða atvik sem þú vilt ekki 
ræða þá endilega láta vita, eins ef þú vilt ljúka viðtalinu, þá er það alfarið þín ákvörðun og við virðum 
það.  
- framhald af:  Social support, stress and burnout among icelandic police officers,  2017. 
- kemur til með að verða opin á Skemmunni og eins fer eintak til Ingibjargar Johnson sem er 
meðleiðbeinandi. 
“Streituvekjandi atvik í starfi má skilgreina á víðan hátt sem atvik sem verður til þess að 
starfsmaður upplifir sterk tilfinningaviðbrögð sem mögulega hamla virkni hans strax eða síðar“ 

 
- Einhver eftirminnileg atvik í starfi sem standa upp úr? (jákvæð og neikvæð) 

Streita tengd verkefnastöðu 
- snýr að starfinu sem slíku 
Hefur þú upplifað streitu tengda; alvarlegum 
starfstengdum atvikum svo sem bílslysum eða andlát, 
þeirri áhættu sem getur fylgt starfinu, eða tengt 
vaktavinnukerfinu, eða fjölda verkefna/útkalla? 
 

 Streita tengd innra skipulagi og stjórnun 
- snýr að þér persónulega 
Hefur þú upplifað streitu tengda; samskiptum 
við samstarfsmenn og/eða yfirmenn, því að 
eiga við dómskerfið eða tengt neikvæðum 
athugasemdum frá almenningi? 
 

Úrræði til að takast á við streitu 
- félagastuðningskerfið 
 
 
 
 
- vel gert/mætti gera betur? 

 Úrræði til að takast á við streitu 
- trúnaðarmaður? yfirmaður? stuðningur 
samstarfsmenn? 
 
 
 
- vel gert/mætti gera betur? 

 Eitthvað sem þú myndir vilta koma á framfæri að lokum?  
 
Hvað meinar þú með því? Með hvaða hætti? Getur þú útskýrt það betur? Lýstu fyrir mér? 
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Streita í starfi 
 

• Hefur þú upplifað streitu í starfi? Ef já, í tengslum við hvað þá helst?  

• Hvað í lögreglustarfinu telur þú helst valda streitu? 

 

Tengt verkefnastöðu 

• Hefur þú upplifað streitu tengt verkefnum/útköllum í vinnunni? 

• Hefur þú upplifað streitu tengda; alvarlegum starfstengdum atvikum svo sem bílslysum eða 

andlát, þeirri áhættu sem getur fylgt starfinu, eða tengt vaktavinnukerfinu, eða fjölda 

verkefna/útkalla? 

• Finnst þér vinnan hafa áhrif á þig utan vinnutímans? 

 

Tengt innra skipulagi og stjórnun 

• Hefur þú upplifað streitu tengda; samskiptum við samstarfsmenn og/eða yfirmenn, því að 

eiga við dómskefrið eða tengt neikvæðum athugasemdum frá almenningi? 

• Hefur þú upplifað vanlíðan streitu tengt samskiptum við 

samstarfsmenn/almenning/dómskerfið? 

• Hvernig er starfsandinn á vinnustaðnum? 

• Líður þér vel í vinnunnni?  

• Finnst þér þú fá stuðning frá þínum yfirmanni? Eða vinnufélögum? 

• Finnst þér þú geta leitað til vinnufélaga þinna varðandi atvik sem koma upp í starfi? 

• Hefur þú lent í samstarfsörðugleikum/ágreining í starfi? 

 

Úrræði 

• Þekkir þú til Félagastuðningskefisins? 

• Hefur þú verið viðstaddur/haldir viðrunarfundi? 

• Ef já - hvernig fannst þér það koma að gagni? 

• Finnst þér þú hafa aðgang að þeim úrræðum/stuðningi í starfi sem til þarf? 

• Finnst þér þau úrræði sem boðið er upp á koma að gagni? 

• Hvernig mætti bæta? 

• Hefur þú einhvern aðila í vinnunni sem þú getur leitað til? 

• Finnst þér þú geta treyst þínum yfirmanni fyrir aðstæðum/atriðum sem varða þig 

persónulega? 

• Hvaða úrræði telur þú áhrifarík til að draga úr streitu/vinna úr streituvekjandi atburðum? 
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Fylgiskjal 2. Tilkynning til persónuverndar 
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Fylgiskjal 3. Kynningarbréf 

 

 

Kynningarbréf 
 
 

Hver er upplifun lögreglumanna af sértækri streitu í starfi, annars vegar tengt 
verkefnastöðu og hins vegar innra skipulagi og stjórnun? 
 
 
Ágæti þátttakandi, 
Við, undirritaðar erum að vinna að rannsókn sem er hluti af lokaverkefni okkar í sálfræði til 
B.A. gráðu við Háskólann á Akureyri. Rannsókn þessi kemur í framhaldi af fyrri rannsókn á 
umfangi streitu og kulnunar meðal íslenskra lögreglumanna og samband þeirra þátta við 
félagslegan stuðning. 
Markmið rannsóknarinnar er að kanna hver er upplifun lögreglumanna af sértækri, 
starfstengdri streitu. Þá er einnig ætlunin að skoða viðhorf viðmælanda til þeirra úrræða sem í 
boði eru innan lögreglunnar til að takast á við þá streitu sem getur fylgt starfinu.  
Upplýsingar gætu mögulega gefið vísbendingar sem gætu komið að notum við frekari 
rannsóknir á viðfangsefninu. 
Óskað var eftir þátttakendum með tölvupósti á innra kerfi lögreglunnar og framhaldi þar af 
ákveðinn tími fyrir viðtalið. Áætlað er að viðtalið taki um eina klukkustund, það verður 
hljóðritað og síðar afritað orðrétt og öll persónueinkenni þátttakenda máð út. Í framhaldi þar 
af verður hljóðritunum eytt. Að því loknu verða gögnin greind með hliðsjón af markmiði 
verkefnisins. Þátttakenda er frjálst að hafna eða hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem er, 
án útskýringa og nokkurra eftirmála. Þá mun þátttakandi ekki hagnast beint af rannsókninni 
en henni er ætlað að varpa ljósi á upplifun lögreglumanna á streitu í starfi.  
Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar. Fyllsta trúnaðar verður gætt varðandi 
allar upplýsingar sem verður aflað í rannsókninni. Nafn þitt og kennitala kemur hvergi fram, 
hvorki í munnlegum eða skriflegum gögnum rannsóknarinnar. Farið verður með 
persónuupplýsingar og skráningu þeirra í samræmi við lög nr. 77/2000 um persónuvernd og 
meðferð persónuupplýsinga. 
 

 
Virðingafyllst, 
 

Hanna Kristín Magnúsdóttir, sími: 8489295, netfang: ha150418@unak.is  
Kristín Eva Pétursdóttir, sími: 8603993, netfang: ha150328@unak.is 
 
 
Ábyrgðaraðili rannsóknarinnar: Hermann Óskarsson, prófessor við heilbrigðisvísindasvið 
Háskólans á Akureyri. Vinnusími: 460-8455 og netfang: hermann@unak.is. Hann hefur 
aðsetur í Háskólanum á Akureyri, heilbrigðisdeild, Sólborg v/ Norðurslóð, 600 Akureyri.  
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Fylgiskjal 4. Upplýst samþykki 

  
 

 
 
 

Upplýst samþykki  
 
 

Upplifun lögreglumanna af sértækri streitu í starfi tengt verkefnastöðu,  
innra skipulagi og stjórnun? 
 

Undirskrift mín á þessu blaði staðfestir að ég hef fengið upplýsingar um rannsóknina 
„Upplifun lögreglumanna af sértækri streitu í starfi tengt verkefnastöðu, innra skipulagi og 
stjórnun“ og er samþykk(ur) því að taka þátt í henni.  
Ég hef undir höndum kynningarbréf þar sem fram koma upplýsingar um rannsóknina og 
framkvæmd hennar og mér er það ljóst að ég get hafnað eða hætt þátttöku í rannsókninni 
hvenær sem er án útskýringa og nokkurra eftirmála. 
 
 
 

______________                                                                           _______________________ 
Dagsetning                                                                                                Undirskrift þáttakenda      
 
 
 
 

Ég undirrituð staðfesti hér með að ég hef upplýst ofangreindan þátttakanda um tilgang og eðli 
rannsóknarinnar „Upplifun lögreglumanna af sértækri streitu í starfi tengt verkefnastöðu, 
innra skipulagi og stjórnun“ í samræmi við lög og reglur um vísindarannsóknir. 
 
 
 

_______________________  
Undirskrift rannsakanda 

 
 

_______________________  

Undirskrift rannsakanda 

 


