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i  

Útdráttur 

 

Lögreglan sinnir mjög fjölbreyttum verkefnum og mörg þeirra verkefna geta valdið mikilli 

streitu. Streitumiklar aðstæður geta leitt til verri frammistöðu og ákvörðunartöku lögreglu 

þegar kemur að því að beita valdi í starfi. Þegar lögregluþjónar upplifa mikla streitu í aðstæðum 

geta orðið mistök við valdbeitingu eins og t.d. að bregðast of harkalega við aðstæðunum. Í 

þessari rannsókn er ætlað að meta iPREP námskeið Mennta- og starfsþróunarsetur lögreglunnar 

á Íslandi sem felur í sér streitustjórnun þegar streita verður of mikil í aðstæðum í starfi lögreglu 

og kanna hvort aðferðir námskeiðsins sé í notkun í starfi. Þátttakendur í fyrri hluta rannsóknar 

voru 9 lögregluþjálfar að mæta í fyrsta skiptið á iPREP námskeið. Á námskeiðinu voru 

lögregluþjálfarnir settir í sviðsettar en raunhæfar aðstæður þar sem streitustjórnun 

námskeiðsins var þjálfuð. Teknar voru grunnmælingar fyrir námskeiðið og mælingar eftir 

námskeiðið. Jafnframt voru 13 lögregluþjálfar sem tóku þátt í könnun sem snéri að notkun 

iPREP aðferða í starfi. Niðurstöður leiddu í ljós að ekki var munur á grunnmælingum og 

eftirmælingum úr sviðsettum aðstæðum en úr könnun kom í ljós að þátttakendur virtust nota 

iPREP streitustjórnun í starfi sínu.  
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Abstract 

 

Police officers need to attend to variety of assignments a, many of which can cause a great deal 

of stress. Stressful situations have been associated with police officer’s deficiency in 

performance and decision making when it comes to applying force or physical power. When 

the police experience high levels of stress in critical situations, mistakes in judgement can be 

made and police may react with too much force. The purpose of this research is to evaluate 

iPREP, a training program delivered for the Icelandic Centre for Police Training and 

Professional Development. The program involves teaching police instructors to apply stress 

management in critical situations where high levels of stress occur. Additionally, a 

questionnaire was made to see if police officers were using iPREP stress management in their 

line of work or not. Participants of the first half of the study were nine police instructors, all 

attending their first iPREP program. During the training program, police instructors were 

placed in simulated scenarios where they were supposed to implement proper stress 

management. Pre-tests were made before the program was taught and post-tests after the 

program. For the second half of the research, a questionnaire was sent to thirteen participants 

with questions regarding the use of iPREP techniques in their line of work. Results revealed 

that there was no difference between pre-test and post-test in the scenarios. The questionnaire, 

on the other hand, revealed that participants appeared to use iPREP techniques in their line of 

work. 
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Þakkir 

 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Ólafi Erni Bragasyni fyrir frábæra leiðsögn og mjög 

gagnlegar leiðbeiningar. Einnig vil ég þakka öllum þeim sem gáfu sér tíma við yfirlestur 

ritgerðarinnar. Auk þess vil ég þakka fjölskyldu og vinum fyrir ómetanlegan stuðning og 

þolinmæði við skrif þessarar ritgerðar.  
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1. Inngangur 

1.1 Verkefni lögreglu  

Lögreglan sér um að lögum og reglum samfélagsins sé fylgt eftir auk þess að tryggja öryggi í 

samfélaginu (Innanríkisráðuneytið, 2013).  Lögregluþjónar sinna fjölda verkefna á hverjum 

degi og þ.á.m. eru gífurlega streituvekjandi verkefni t.d. mótmæli, líkamsárásir og 

heimilisofbeldi (Andersen, Papazoglou, Koskelainen og Nyman, 2015). Verkefnin geta því 

leitt til þess að lögregluþjónar þurfa að beita valdi í starfi sínu og þær ákvarðanir þarf oft að 

taka í flýti og því er mikilvægt að streitan sem myndast í þeim aðstæðum sé á kjörstigi (Cahill 

og Alkire, 2013). Ef streituviðbrögð líkamans verða of mikil versnar frammistaðan sem getur 

leitt til mistaka í ákvörðunartöku eins og óviðeigandi valdabeitingu (Olson, 1998; Andersen og 

Gustafsberg, 2016). Í ársskýrslu Lögreglu höfuðborgarsvæðisins (2018) kemur fram að skráð 

ofbeldisbrot á höfuðborgarsvæðinu voru tæplega 1.300 en af þeim voru 1.000 minni háttar. Í 

umdæminu það ár voru framin þrjú manndráp. Þjófnaðarbrot voru í kringum 4.200 og rán voru 

alls 50 þar sem gerendur voru vopnaðir t.d. bareflum, eggvopnum eða sprautunálum. Alls voru 

í kringum 1.000 teknir fyrir ölvunarakstur og 1.500 fyrir akstur undir áhrifum fíkniefna. Þá 

segir í ársskýrslunni að kynferðisbrotamálin voru í kringum 300 á árinu og alls bárstu um 60 

tilkinningar á mánuði vegna heimilisofbeldis og fíknaefnabrotin voru alls 1.600. Þessar tölur 

úr ársskýrslu Lögreglu höfuðborgarsvæðisins (2018) sýna að lögregluþjónar þurfa að sinna afar 

fjölbreyttum verkefnum og mörg af þeim eru mjög streituvaldandi. Til langs tíma getur streitan 

farið að valda heilsufarsvandamálum og mögulega áfallastreituröskun (Anderson, Litzenberger 

og Plecas, 2002; Robinson, Sigman, og Wilson, 1997).  Mikilvægt er að þjálfa lögregluþjóna í 

að halda streitu niðri ekki aðeins líkamlegri streitu heldur einnig hugrænni (Bennett, Hess, Hess 

og Hess, 2004). Samkvæmt rannsókn Arnetz, Arble, Backman, Lynch og Lublin (2013) á 

forvörnum fyrir streitu lögreglumanna í starfi kom í ljós að námskeið í streitustjórnun mótuðu 
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útkomu í aðstæðum þar sem streitan var mikil. Einnig jukust gæði svefns og það dró úr 

magavandamálum hjá þeim sem notuðu streitustjórnun í starfi (Arnetz o.fl., 2013). 

1.2 Hvað er streita?  

Það eru tvö mikilvæg lífeðlisfræðileg kerfi sem snúa að streitu, annars vegar 

hypothalamic- pituitary-adrenal axis (HPA) og hinsvegar sympatíska kerfið (Kalisch, Müller, 

og Tüscher, 2015). Þessi kerfi eru sjálfvirk og virkjast þegar einstaklingur túlkar að ógn sé 

mætt (Andersen og Gustafsberg, 2016). Hversu mikið við túlkum að við séum í hættu hefur 

áhrif að hvaða leyti sympatíska kerfið og HPA virkjast (Kalisch, Müller, og Tüscher, 2015). 

Hafa þessi tvö kerfi því verið nefnd flótta eða árásar (fight or flight) viðbragðið því upprunalega 

þróaðist kerfið til að mæta raunverulegri ógn (Andersen og Gustafsberg, 2016; Conrad, 2011). 

Neikvæðar tilfinningar fylgja oft þessu viðbragði eins og reiði, ótti og kvíði (Lovallo, 2016). 

Á móti kemur parasympatíska taugakerfið sem sér um að róa og gera líkama okkar stöðugan 

eftir að hafa mætt ógn (Andersen og Gustafsberg, 2016).  

Þegar við höldum að okkur stafi ógn af einhverfju hvort sem ógnin er ímynduð eða 

raunveruleg, eru boð send á heilasvæði sem kallast undirstúka en hún stjórnar t.d. öndun, 

blóðþrýstingi og hjartslætti (Conrad, 2011).  Undirstúkan sendir síðan boð til heiladinguls sem 

sér um að seyta streituhormóninum kortisól og auk þess seytir heiladingull endorfíni sem 

minnkar sársauka (Conrad, 2011). Við losun kortisól örvast viðeigandi viðbrögð annarra 

líffæra (Conrad, 2011). Lifrin leysir út meiri glúkósa í þeim tilgangi að gefa vöðvum meiri 

styrk fyrir að takast á við ógnina eða flýja hana (Conrad, 2011). Brennslan eykst til að undirbúa 

aukna orkuþörf (Johnson, 2008).  Vefir líkamans þurfa meira súrefni því eykst öndun (Johnson, 

2008). Ef öndun eykst of mikið getur það hamlað taugavirkni, frammistöðu manneskju sem 

tengist fínhreyfingum, hendur verða kaldar, fimi verður minni og vöðvaskjálfti kemur fram 

(Johnson, 2008; Andersen og Gustafsberg, 2016). Viðbrgöðin leiða einnig til þess að sjáaldur 
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þenjast út, munnvatnsmyndun minnkar, hjartsláttur og blóðþrýstingur hækkar og meltingin 

minnkar (Conrad, 2011). Líkaminn er í stuttu máli að gera sig tilbúinn í að þurfa að nota mikla 

orku og því minnkar hann virkni líffæra sem skipta ekki jafn miklu máli í þeim tilgangi eins 

og meltingarkerfisins (Conrad, 2011).  

1.3 Streita og frammistaða 

Streituviðbrögð geta valdið því að mistök verða þegar lögregla þarf að nota skotvopn 

(Olson,1998). Olson (1998) greinir frá að lögregluþjálfar hafi lengi verið ómeðvitaðir um 

lífeðlisleg streituviðbrögð eins og að sjónsvið þrengist, heyrn skerðist og fínhreyfingar minnka 

sem geta haft áhrif á upplifun og ákvörðunartöku lögregluþjóna í ógnandi aðstæðum. Einnig 

greinir hann frá því að lögregluþjónar sem hafa ekki verið þjálfaðir í nægilega raunverulegum 

aðstæðum þar sem streitan er mikil bregðast sérstaklega illa við (Olson, 1998). Sem dæmi um 

viðbrögð sem hafa verið tengd við mistök þegar skotvopn eru notuð, má nefna truflun á 

skynjun, til að mynda getur sjónsvið orðið þrengra, tímaskynjun bregnlast þannig að 

viðkomandi skynjar að tíminn hægi á sér eða hraði tímans eykst, athygli skerðist, eftirtekt eftir 

öðru áreiti í umhverfinu minnkar eða hverfur og minnisleysi getur orðið (Bennett o.fl., 2004; 

Gable og Harmon-Jones, 2010). Í aðstæðum þar sem lögregluþjónn upplifir litla streitu getur 

hann orðið of viss um hæfni sína til að eiga við aðstæður sem eru upp á „líf eða dauða” en 

þegar aðstæður eru orðnar mjög streitufullar og raunverulegar þá gerir lögregluþjóninn ekki 

ráð fyrir að skynjun á aðstæðum minnki og mistök verði (Andersen og Gustafsberg, 

2016). Streituviðbragðið að frjósa hefur einnig verið rannsakað, þ.e. þegar möguleg ógn steðjar 

að þá frýs viðkomandi (Burgess og Holmstrom, 2017; Schmidt, Richey, Zvolensky og  Maner, 

2008 ). Þegar hjartað nær púls 170 og yfir þá getur viðkomandi frosið og jafnvel getur sýnt af 

sér órökrétta hegðun (Andersen og Gustafsberg, 2016). Í rannsókn Burgess og Holmstrom 

(1976) á kvenkyns þolendum nauðgana kom í ljós að þriðjungur fórnarlamba fraus þegar ráðist 
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var á þær. Hugsanir á borð við dauða og vitneskjan um að þær væru í hættu hafði líkamlega 

lamandi áhrif (Burgess og Holmstrom, 1976). Mikill ótti fylgir oft streituviðbragðinu að frjósa 

(Schmidt o.fl., 2008).    

1.4 Kostir streitu og frammistöðu 

Streita er ekki alltaf slæm því að á ákveðnu streitustigi þá eykst athygli, árvekni, hugræn 

geta og skynjunarvitund. Þessi viðbrögð geta hjálpað viðkomandi að takast  á við ógn á 

árangursríkari hátt (Cahill og Alkire, 2013; Kalisch o.fl., 2015). Yerkes og Dodson (1908) 

fundu að samband er á milli styrks áreitis og frammistöðu. Sambandinu má lýsa sem öfugu U 

og lýsir sér þannig að ef örvun er of lítil þá er frammistaða mjög slök en ef örvun er of mikil, 

alltof mikil streita, þá minnkar frammistaðan einnig því einstaklingurinn er að reyna að eiga 

við streituna en ekki verkefnið sjálft. Örvun á ákjósanlegu stigi veldur því að einstaklingur 

stendur sig betur í verkefninu (Westman og Eden, 1996). Hinsvegar er til önnur tilgáta sem 

greinir frá því að streita hefur jákvætt línulegt samband við frammistöðu, sem sagt því meiri 

sem streita verður því betri frammistaða (Sullivan og Bhagat, 1992). Ef það er engin streita þá 

er enginn möguleiki á bættri frammistöðu (Sullivan og Bhagat, 1992). Þessi tilgáta hefur hins 

vegar fengið gagnrýni því hún gerir ekki grein fyrir hamlandi áhrifum streitu (Sullivan og 

Bhagat, 1992).  

1.5 Streitustjórnun 

Í rannsókn Amaranto, Steinberg, Castellano og Mitchell (2003) voru haldnir fyrirlestar 

fyrir lögregluþjóna um streitu og áhrif þess. Einnig var fræðsla um streitustjórn bæði í 

almennum og  hættulegum aðstæðum (Amaranto o.fl., 2003). Jafnframt settu rannsakendur upp 

hjálparsíma bæði fyrir rannsókn og á meðan rannsókn stóð þar sem þátttakendur gátu hringt til 

að fá þjónustu við geðrænum þörfum (Amaranto o.fl, 2003).  Í niðurstöðunum kom í ljós að 

lögregluþjónar höfðu áður ekki verið meðvitaðir um hversu mikilli streitu þeir voru undir í 
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starfi sínu og því gagnaðist fræðslan og aðferðirnar við stjórnun streitu í starfi vel (Amaranto 

o.fl., 2003). Á sama hátt jukust símtöl í hjálparlínuna á meðan fyrirlestarnir voru haldnir 

(Amaranto o.fl., 2003). Skynmyndir hafa gagnast vel við þjálfun streitustjórnunar og einnig 

sviðsettum aðstæðum sem eiga að herma eftir streitumiklu atviki í starfi (Arnetz, Nevedal, 

Lumley, Backman og Lublin, 2009). Streituþjálfun mun ekki aðeins gagnast lögreglunni sjálfri 

heldur einnig almenningi (Arnetz o.fl., 2009).  Ef lögregluþjónar hafa betri stjórn á viðbrögðum 

sínum í erfiðum aðstæðum sem koma upp minnkar það líkurnar á meiðslum, dauðatilvikum, 

ódæðisverkum og málaferlum (Arnetz o.fl., 2009). Það er mikilvægt að efla sálræna og 

tilfinningalega heilsu lögregluþjóna því að streitan sem fylgir starfinu getur átt þátt í þróun 

geðrænna vandamála eins og áfallastreituröskun (Carlier, Lamberts og  Gersons, 1997). 

McCaraty og Atkinson (2012) rannsökuðu hvaða áhrif það hefði á lögregluþjóna þegar notuð 

væri sjálfsstjórnunarþjálfunaraðferð og getan byggð upp til að ná sér fljótt aftur niður eftir 

streitumiklar aðstæður. Aðferðir sem þeir notuðust við voru raunhæf verkefni og þeim voru 

kenndar aðferðir til að minnka streitu (McCaraty og Atkinson, 2012). Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að neikvæð áhrif streitunnar eins og neikvæðar tilfinningar, þreyta og 

líkamleg einkenni streitu minnkuðu hjá lögregluþjónum sem voru þjálfaðir í sjálfsstjórn auk 

þess jókst frammistaða lögregluþjónanna (McCaraty og Atkinson, 2012). Það hefur skilað 

árangri að búa til aðstæður sem eru raunhæfar til að geta þjálfað réttar aðferðir til að halda 

streitu niðri (McCaraty og Atkinson, 2012; Andersen, Papazoglou, Koskelainen, Nyman, 

Gustafsberg og Arnetz, 2015; Andersen og Gustafsberg, 2016). Gerðar hafa verið tilraunir til 

að minnka streituviðbrögð með öndunaræfingum (Andersen o.fl., 2015; McCraty, Atkinson, 

Lipsenthal og Arguelles, 2009). Þegar andað er inn þá er sympatíska kerfið ráðandi en við 

útöndun þá tekur parasympatískakerfið við sem sér um slökun (Andersen og Gustafsberg, 

2016). Hæg öndun út getur því stuðlað að því að það komist jafnvægi á milli sympatíska og 

parasympatíska kerfið svo að örvun verði ekki of mikil og einstaklingur fær ekki slökunina á 
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móti (Olson, 1998; Andersen og Gustafsberg, 2016). 

 1.6 iPREP námskeið  

Andersen og Gustafsberg (2016) þróuðu aðferð til að þjálfa frammistöðu og 

ákvörðunartöku lögreglunnar við raunhæfar aðstæður. Aðferðin er kölluð International 

performance resilience and efficiency program (iPREP).  Skynjun á aðstæðum, vera viðbúin 

ógn og leiðir til að halda streitu innan eðlilegra marka eru sérstaklega þjálfuð (Andersen og 

Gustafsberg, 2016). Andersen og Gustafsberg (2016) gerðu rannsókn á áhrifum iPREP 

námskeiðsins. Lögregluþjónar voru fyrst fræddir um lífeðlisleg streituviðbrögð, hvernig ætti 

að nota hugræna einbeitingu og skynmyndir til að auka skynjun og meðvitund á aðstæðum 

(Andersen og Gustafsberg, 2016). Einnig var þeim kennt að nota tækni til að fylgjast með 

sjálfvirkri líkamsstarfsemi með því að æfa sig í öndun til að hafa stjórn á sympatíska kerfinu 

vart var við streitu (Andersen og Gustafsberg, 2016). Síðan tók við þjálfun sem fór fram í 

sviðsettum raunhæfum aðstæðum sem voru streitumiklar. Framkvæmdar voru fyrir- og 

eftirmælingar í raunhæfum aðstæðum (Andersen og Gustafsberg, 2016). Í ljós kom að 

lögregluþjónar sem tóku þátt í iPREP sýndu marktækt meiri meðvitund á aðstæðum og notuðu 

heilt yfir oftar rétt verklag eða tóku betri ákvarðanir (Andersen og Gustafsberg, 2016). Auk 

þess sáu lögregluþjónarnir fleiri mögulegar hættur í umhverfinu og gátu því ákveðið hvað væri 

raunverulega að gerast í aðstæðunum og hvaða ákvarðanir skyldu teknar í samræmi við það 

(Andersen og Gustafsberg, 2016).  

 

1.7 Tilgangur rannsóknarinnar 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að meta iPREP námskeiðið sem var haldið á vegum 

mennta- og starfsþróunarseturs lögreglunnar þar sem íslenskir lögregluþjónar þurfa að takast á 

við streitumiklar aðstæður og bregðast rétt við. Framkvæmdar voru grunnmælingar á 
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viðbrögðum lögregluþjálfara í streituvekjandi aðstæðum áður en þeir höfðu tekið iPREP 

námskeiðið og þær bornar saman við mælingar á viðbrögðum eftir að lögregluþjálfarnir hafa 

tekið námskeiðið. Búist var við að þátttakendur myndu gera fleiri mistök við að fylgja ferlum 

í gunnlínumælingu sem gerð var við streitumiklar aðstæður og að eftir námskeiðið myndu 

þátttakendur fylgja oftar réttum ferlum í streitumiklum aðstæðum. Einnig var framkvæmd 

könnun til að athuga hvort að þátttakendur námskeiðsins noti iPREP þjálfunina í starfi sínu 

sem lögregluþjálfar. Búist var við að þátttakendum á iPREP námskeiðinu þætti aðferðin 

gagnast í starfi sínu sem þjálfarar.  

 

2. Aðferð 

2.1 Þátttakendur 

Þátttakendur voru alls 22 lögregluþjálfar á námskeiði í iPREP hjá mennta- og starfsþróunarsetri 

lögreglu sem fram fór í október 2018. Þátttakendur voru 20 karlar og 2 konur. Gerðar voru tvær 

mælingar, ein á frammistöðu og streitustjórnun í raunhæfum aðstæðum á námskeiðinu og ein 

með spurningalista. Alls voru 9 lögregluþjálfar mældir í raunhæfum aðstæðum en allir voru 

þeir nýir leiðbeinendur í iPREP sem tóku þátt í námskeiðinu (aðrir þátttakendur í námskeiðinu 

höfðu sótt byrjendanámskeið í apríl 2017). Öllum var boðið að taka þátt í spurningakönnuninni 

en alls voru það 13 sem svöruðu af 22. Af þessum 13 voru 9 (69,23%) sem voru að mæta á 

annað iPREP námskeið sitt og 4 (30,77%) að mæta á sitt fyrsta. Skilyrði fyrir þátttöku á 

námskeiðinu var að kunna ensku og vera starfandi valdbeitingarþjálfari. Meðalstarfsaldur 

þátttakenda voru 21,8 ár og meðalstarfsaldur í þjálfun lögreglu voru 7,9 ár.  
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2.2 Lýsing á verkefnum  

Verkefni grunnlínumælinga 

Teknar voru grunnlínumælingar degi fyrir iPREP námskeiðið. Þátttakendur voru settir í 

sviðsettar raunhæfar aðstæður þar sem heimilislaus maður var að leita í gegnum rusl og að 

valda ónæði. Maðurinn virtist eiga við geðrænan vanda að stríða og var órólegur. Óbreyttur 

borgari var að reyna að tala við manninn og við það varð heimilislausi maðurinn ennþá órólegri 

og reiður. Óbreytti borgarinn var ómeðvitaður um eigið öryggi. Lögreglumaður sér að 

maðurinn var með flösku í vinstri hönd. Grunnmælingarnar fólust í að meta viðbrögð 

lögreglumannsins (Sjá viðauka A). 

 

Verkefni eftir iPREP þjálfun 

 Í mælingum eftir inngrip, þ.e. þjálfun iPREP aðferða voru þátttakendur látnir aftur í sviðsettar 

raunhæfar aðstæður samsvarandi þeim í grunnlínumælingu. Verkefnið fól í sér að maður átti í 

rifrildi við starfsmann matvörubúðar. Maðurinn verður mjög ör, öskrar og virðist vera að glíma 

við geðrænan vanda. Maðurinn tekur upp stól og byrjar að lemja með honum í kringum sig. 

Kona mannsins er hjá honum og biður hann um að róa sig en hann slær hana með þeim 

afleiðingum að hún fellur niður. Maðurinn byrjar síðan að elta starfsmann um búðina og ógnar 

með ofbeldi. Maðurinn verður einnig ofbeldisfullur gagnvart lögregluþjónunum. Verkefni 

lögregluþjónanna var að hafa stjórn á sympatísku viðbrögðum líkamans. Þeir áttu að nota 

slökunaraðferðir sem lærðar voru í iPREP og fylgja réttum ferlum sem aðstæðunar kröfðust. 

Réttir ferlar fólust m.a. í að kalla á eftir aðstoð, fjarlægja óbreyttan borgara sem voru í hættu 

og nota valdabeitingu sem minnst. 
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2.3 Mælingar 

Unnið var með fyrirliggjandi gögn sviðsettu aðstæðnanna sem voru fengin frá Ólafi Erni 

Bragasyni sem starfar hjá Mennta– og starfsþróunarsetri lögreglunnar. Tveir þjálfaðir iPREP 

þjálfarar mátu þátttakendur í sviðsettum raunhæfum aðstæðum með matsblaði (sjá viðauka A) 

þar sem merkt var við „já“ eða „nei“ við hverja staðhæfingu sem sjá má í matsblaðinu. 

Matsblaðið sem notast var við var hannað af Dr. Judith Andersen, einum af höfundum iPREP 

námskeiðsins. Alls eru fimm spurningar á matsblöðunum. Krippendorff‘s alpha var notað til 

að mæla áreiðanleika matsmanna sem mældist við α= 0,827 (Hayes og Krippendorff, 2007). 

Út frá því er hægt að túlka fremur háan áreiðanleika meðal matsmanna. Einnig var hönnuð 

könnun (sjá í viðauka B) af rannsakanda til að meta hvort þátttakendur séu að nota iPREP 

aðferðinar í vinnu sinni og hvort að þeim finnst að aðferðinar gagnist að námskeiði loknu. 

Spurningalistinn var lagður fyrir 8. mars 2019. Við gerð könnunarinnar var stuðst við 

spurningalista Dr. Judith Andersen. Spurningarnar voru í formi fullyrðinga sem snérust að 

skilningi og gagnsemi iPREP streitustjórnunar í raunverulegum aðstæðum í starfi 

lögregluþjónanna. Notast var við 5 punkta Likert kvarða þar sem þátttakendur gátu valið um 

eftirfarandi svarmöguleika: aldrei, sjaldan, stundum, oft eða alltaf.  

 

2.4 Námskeiðið/framkvæmd 

Á námskeiðinu var kennd færni til að hafa stjórn á streituviðbrögðum líkamans og 

þátttakendum var kennt að beita iPREP aðferðum í sviðsettum aðstæðum til að bæta eigin 

frammistöðu og ákvörðunartöku við notkun valdabeitingar. Námskeiðið sjálft stóð yfir í tvo 

daga og var 8 tímar í senn. Grunnlínumælingarnar í sviðsettum en raunhæfum aðstæðum voru 
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teknar degi fyrir námskeiðið. Námskeðið byrjaði á fræðslu í fyrirlestrarformi. Tilgangur 

fyrirlestursins var að fræða þátttakendur um lífeðlisleg viðbrögð streitu og hvaða áhrif þau geta 

haft á frammistöðu í starfi. Kenndar voru aðferðir til að bregðast við streitu. Í sviðsettum 

aðstæðunum voru nemendur af námskeðinu sjálfu sem léku mótaðila og óbreytta borgara. Þetta 

var gert til að hafa aðstæður sem raunverulegastar. Til að byrja með voru aðstæður sýndar á 

myndum og þar á eftir voru þátttakendur látnir í aðstæður þar sem leikararnir voru 

hreyfingalausir, sviðsmyndin frosinn. Leikararnir voru eins og styttur í hlutverkum sínum t.d. 

stoppar mótaðili með hnefann á lofti. Á meðan áttu þátttakendur að æfa að halda 

streituviðbragðinu innan eðlilegra marka. Því næst var farið í sömu aðstæður en í þetta skiptið 

voru aðstæðurnar leiknar til enda og á meðan áttu þátttakendur að halda streituviðbragði innan 

eðilegra marka. Þátttakendur fengu endurgjöf um frammistöðu sína í lok hverrar æfingar. Á 

degi tvö var byrjað á að fara yfir hvernig þátttakendur ættu að geta náð stjórn á öndun sinni á 

skömmum tíma. Þar á eftir var aftur farið í sviðsettar raunhæfar aðstæður þar sem nýliðar í 

iPREP fengu hjálp frá þátttakendum í námskeiðsins sem voru að taka það í annað skiptið. Þeim 

var skipt í hópa og teknar voru mælingar til að bera saman við grunnlínumælingar. Þátttakendur 

fengu endurgjöf úr sviðsettu aðstæðunum og var unnið úr þeim. Í lokin gafst tími til að spyrja 

spurninga. Að námskeiðinu loknu fengu þeir sem tóku þátt í námskeiðinu skírteini sem 

staðfestingu á að hafa lokið því.  

Könnun var sett upp á vefsíðunni www.questionpro.com og vefslóð send á alla þá sem tóku 

þátt í iPREP námskeiðinu með tölvupósti (sjá viðauka C). Sendnar voru tvær áminningar á 

þátttakendur með hvatingu til að svara spurningalistanum í gegnum tölvupóst. Spurningalistinn 

var sendur út 8. mars og stóð opinn til 1.apríl 2019 en námskeiðið var haldið í október 2018.  

 

http://www.questionpro.com/


 

  12  

 

2.5 Tölfræðileg úrvinnsla 

Við tölfræðilega úrvinnslu var notast við tölfræðiforritið SPSS. Kóðað var fyrir 

svarmöguleikana já= 1 og nei= 0. Allar spurningarnar snéru rétt, þ.e já var alltaf eitt stig og nei 

alltaf núll stig við allar spurningar. Reiknað var heildarskor fyrir hvern og einn þátttakanda út 

frá báðum matsmönnum og var mest hægt að fá 10 stig úr því. Á blaði matsmanna var hægt að 

fá 5 stig frá hvorum matsmanni um sig. Þau skor voru rituð inn í SPSS og framkvæmt var parað 

t-próf (e. paired t- test) til að athuga hvort það fyndist munur milli grunnlínumælinga og 

eftirmælinga.  

Til þess að skoða niðurstöður könnunarinnar var litið á tíðni hvers svarmöguleika í listanum 

en hægt var að hala niður gögnum í gegnum síðuna questionpro.com í Excel skjal. Í 

Excelskjalinu var tíðni svara við hverja og eina spurningu auk prósenta þeirra.   

 

 

3. Niðurstöður 

Hegðunarmælingar fyrir og eftir námskeið 

Meðaltal úr grunnmælingum voru 5 stig (SF= 1,23) og í eftirmælingum alls 4 stig (SF= 2,4) 

alls var hægt að fá 10 stig úr listanum ef öllum verkferlum var fylgt rétt eftir. Stig úr fyrir- og 

eftirmælingum er hægt að sjá á mynd 1. Hæsta skor úr grunnmælingunum var 7 stig og lægsta 

4 stig en hæsta skor úr eftirmælingunum voru 8 stig og lægsta var 0 stig. Miðgildi beggja 

mælinga var 4. Parað t-próf leiddi í ljós að enginn marktækur munur var á milli grunnmælingar 

og eftirmælingar í sviðsettum aðstæðunum  t(8) = 1,455, p= 0,184.  

Þegar litið er nánar á stakar spurningar úr matslistunum úr sviðsettu aðstæðunum kemur í ljós 

að í heildina þá stóðu þátttakendur sig betur í eftirmælingum. Sjá má á mynd 2 hversu margir 

þátttakendur voru að fá „já“ á stökum spurningum í sviðsettum aðstæðum. Spurningar 
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matsblaðs má sjá í viðauka A. Í spurningu 1 var spurt um hvort að lögregluþjónar kalli  eftir 

aukinni aðstoð kom í ljós að enginn þátttakandi kallaði eftir aukinni aðstoð, hvorki í 

grunnmælingum (f= 0, 0%) né í eftirmælingum (f= 0, 0%). Engar breytingar urðu  á 

grunnmælingum og eftirmælingum í spurningu 2 sem snýr að því hvort lögregluþjónn beinir 

óbreyttum borgara í burtu frá mótaðila (f= 5, 55,6%). Í spurningu 3 er spurt um hvort að 

lögregluþjónn skipar mótaðila að sleppa flösku/stól (vopni) voru fleiri sem framfylgdu því í 

grunnlínumælingu (f= 9, 100%)  en í eftirmælingum (f= 5, 55,6%).  Í spurningu 4 sem mælir 

hvort lögregluþjónn vísi óbreyttum borgara úr aðstæðum þegar viðkomandi færir sig á stað tvö 

og í spurningu 5 var mælt hvort að lögregluþjónar noti minni valdabeitingu ef völ var á. Í 

spurningu 4 voru fleiri sem beindu óbreyttum borgara úr aðstæðum í eftirmælingum (f= 

1,11,1%) en í grunnmælingum (f= 2, 22,2%) og í spurningu 5 var smá aukning í eftirmælingum 

(f= 1, 11,1%) en í grunnmælingum (f= 2, 22,2%). Áreiðanleiki matsmanna mældist hár α= 

0,827 þ.e. matsmenn voru sammála í mati á frammistöðu í sviðsettum aðstæðum. 

 

 

Mynd 1. Stig úr grunn- og eftirmælingum í sviðsettum raunhæfum 

aðstæðum. 
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Svör úr spurningakönnun 

Niðurstöður spurningalistans um gagnsemi iPREP tækninnar í starfi þátttakenda má sjá í töflu 

1. Nánast helmingur þeirra sem tóku þátt höfðu ekki lært aðrar aðferðir til viðbótar við iPREP 

til streitu- og frammistöðustjórnun (53,8%) og höfðu þá nánast helmingur lært aðrar aðferðir 

(46,2%). Hér um bil allir þátttakendur eða 84,6% skildu fyrirlestra námskeiðsins. Það voru 

fleiri sem sáu sig nota iPREP slökunaraðferðirnar í starfi sínu (76,9%) en gerðu í raun og veru 

(69,2%). Flestir þátttakendur notuðu sjálfstal aðeins stundum í starfi sínu (64,5%). Yfirleitt 

voru þátttakendur að ímynda sér streitumiklar aðstæður áður en farið er í þær (61,5%) og töldu 

þátttakendur sig vera með skýrar hugsanir í þeim aðstæðum (61,5%). Eftir iPREP námskeið 

töldu þátttakendur sig taka betri ákvarðanir í streitumiklum aðstæðum (76,9%) og einnig vera 

meðvitaðri um aðstæður eftir námskeiðið (61,5%). Eftir iPREP námskeiðið voru fleiri sem 

töldu sig nota rétt verklag (61,5%) en fyrir námskeiðið (53,9%).  

Mynd 2. Fjöldi þeirra sem fengu stig úr stökum spurningum matslista úr sviðsettum 

aðstæðum. 
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Aldrei Sjaldan Stundum Oft Alltaf 

 

Ég skildi fyrirlestrana sem 

voru haldnir á 

námskeiðinu 

- - - 2 (15,38%) 11 (84,62%) 

 

Ég sé sjálfan mig nota 

iPREP 

öndurnaræfingarnar í starfi 

mínu 

- - 2 (15,38%) 10(76,92%) 1(7,695) 

 

Ég nota iPREP 

streituslökunartæknina nú 

þegar í starfinu mínu 

- - 4 (30,77%) 9 (69,23%) - 

 

Ég nota sjálfstal (fer yfir 

hlutina í huganum mínum) 

í starfi mínu til að minnka 

streitu 

- - 8 (61,54%) 5 (38,46%) - 

 

Ég hef stjórn á 

líkamlegum 

streituviðbrögðum með 

réttri öndun í 

streitumiklum aðstæðum 

 

- - 3 (23,01%) 8 (61,54%) 2 (15,38%) 

Það hjálpar mér að ímynda 

aðstæður til að undirbúa 

mig fyrir erfiðar aðstæður. 

 

- 1 (7, 69%) 3 (23,08%) 8 (61,54%) 1 (7,69%) 

Hugsanir mínar eru skýrar 

þegar ég er í streitufullum 

aðstæðum 

- - 2 (15,38%) 8 (61,54%) 3 (23,08%) 

Eftir iPREP námskeiðið 

tek ég betri ákvarðanir í 

streitumiklum aðstæðum 

- 
1 (7,69%) 

 
1 (7,69%) 10 (76,92%) 1 (7,69%) 

 

Ég er meðvitaðri um 

aðstæður eftir iPREP 

námskeiðið 

 

- - 3 (23,08%) 8 (61,54%) 2 (15,38%) 

Ég nota oftar rétt verklag 

eftir iPREP námskeiðið 

 

- 1 (7,69%) 4 (30,77%) 8 (61,52%) - 

Ég notaði rétt verklag fyrir 

iPREP námskeiðið 

 

- 1 (7,69%) 5 (53,85%) 7 (53,85%) - 

 

Tafla 1. Tíðni úr  spurningalista um notkun iPREP í starfi. 
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4. Umræða 

Sviðsettar raunhæfar aðstæður 

Tilgangur rannsóknarinnar var að a) meta áhrif iPREP námskeiðs á frammistöðu 

lögregluþjálfara í streitumiklum aðstæðum; b) athuga hvort þátttakendur námskeiðsins séu að 

nota iPREP aðferðinar í starfi sínu sem þjálfarar lögregluþjóna að námskeiði loknu. Til að meta 

áhrif iPREP námskeiðs voru þátttakendur látnir fara í sviðsettar raunhæfar aðstæður þar sem 

viðbrögð þeirra voru mæld fyrir námskeiðið og síðan að því loknu. Niðurstöður úr mati áhrifa 

iPREP námskeiðs á lögregluþjálfa í streitumiklum aðstæðum leiddu í ljós að ekki kom 

marktækur munur úr grunn- og eftirmælingum því ekki hægt að áætla með fullvissu að 

raunverulegur munur hafi orðið á grunn- og eftirmælingum. Tilgátan stóðst því ekki en búist 

var við að munur yrði á grunnmælingum og eftirmælingu í sviðsettum streitkumiklum 

aðstæðum. Það var áhugavert að sjá að oft voru þátttakendur að standa sig verr eftir inngrip. 

Það kann þó að vera að aðstæðunar sem settar voru á svið í lok námskeiðs hafi verið meira 

krefjandi heldur en aðstæðurnar voru í grunnmælingunni. Þegar litið er á stakar spurningar eru 

engir þátttakendur sem kalla eftir aukinni aðstoð þegar komið er í aðstæður en það þykir 

æskilegt að gera í aðstæðunum sem þátttakendur voru látnir í. Aðeins fimm þátttakendur vísuðu 

almennum borgara sem var of nálægt geranda frá aðstæðum í bæði grunn- og eftirmælingum. 

Niðurstöður úr spurningu 3 voru áhugaverðar en sú spurning snéri að því hvort 

lögregluþjónanir biðji mótaðila að sleppa vopninu (flösku/stól), í ljós kom að fleiri þátttakendur 

svöruðu  „já“ í grunnmælingum en eftir. Í spurningu 4 þegar mótaðili færir sig frá stað eitt til 

stað tvö, væri ákjósanlegt að lögregluþjálfari vísi almennum borgurum af svæðinu en aðeins 

einn gerði það í grunnmælingum en tveir í eftirmælingum. Þegar kom að valmöguleikanum að 

beita minna valdi þegar mótaðili varð ofbeldisfullur var aðeins einn sem fylgdi því í 

grunnmælingum en tveir í eftirmælingum. Tilgangur námskeiðsins var að reyna að þjálfa 

lögregluþjálfa í að hafa stjórn á streituviðbrögðum svo að þeir geti bætt frammistöðu og 
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ákvarðanatöku í valdabeitingu en ekki var sýnt fram á að það hafi tekist í  þessari rannsókn. 

Þykja þessar niðurstöður ekki í samræmi við fyrri rannsóknir þar sem niðurstöður úr þeim 

rannsóknum hafa sýnt fram á að lögregluþjónar eru að taka betri ákvarðanir um valdabeitingu 

og hafa betri stjórn á aðstæðum eftir iPREP námskeiðið (Andersen og Gustafsberg, 2016; 

Andersen o.fl, 2015). Ástæðan fyrir niðurstöðum þessarar rannsóknar getur verið tímaskortur 

en aðeins var þjálfun á iPREP tækni í einn og hálfan dag en aðrar rannsóknir hafa haft mun 

meiri tíma í að þjálfa þátttakendur. Í rannsókn Andersen og Gustafsberg (2016) um notkun 

iPREP til að stuðla að bættri frammistöðu í valdabeitingu var með námskeiðið í heila viku og 

kom þar fram munur á bættri viðbragðsfærni eftir iPREP námskeiðið. Önnur ástæða getur verið 

að mælikvarðinn hefði þurft að vera nákvæmari t.d. mun fleiri matsspurningar og svo hefðu 

aðstæðurnar getað verið raunverulegri. Auk þess er möguleiki á að sviðsettu aðstæðurnar séu 

fjarri íslenskum veruleika, þ.e. aðstæður sem lögregluþjónar hér á landi þurfa að takast á við 

eru mögulega ekki sambærilegar aðstæðum í rannsókninni. Áhugavert væri að kanna 

lífeðlislegar mælingar úr sviðsettu raunhæfum aðstæðunum til að kanna hvort þær valdi þeim 

breytingum á líkamsstarfsemi sem tengdar hafa verið við streituvaldandi aðstæður og lýst var 

fyrr í ritgerðinni. Slíkar niðurstöður gætu gefið til kynna hversu trúverðugar, ógnandi aðstæður 

lögregluþjónarnir telja sig vera í og þar með verið einskonar mælikvarði á gæði verkefnisins 

 

Könnunin 

Niðurstöður úr könnuninni sýna að allir lögregluþjálfarnir skildu innihald fyrirlestranna. Eftir 

iPREP námskeiðið töldu þátttakendur sig taka betri ákvarðanir. Hinsvegar vildu feiri nota 

iPREP aðferðirnar í starfi sínu en eru ekki að nota það núna. Sjá má á svörunum að 

þátttakendum fannst þeir meðvitaðri um aðstæður eftir iPREP og notuðu oftar rétt verklag eftir 

iPREP. Þátttakendur virðast vera að nýta aðferðir iPREP í starfi sínu en margir ímynduðu sér 

aðstæðurnar áður en þeir fóru í þær til að undirbúa sig og flest allir notuðu öndunartæknina 
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sem þau lærðu á iPREP námskeiðinu. Niðurstöður spurningalistans eru í samræmi við 

rannsóknir sem hafa sýnt fram á gagnsemi öndunaræfinga til að halda streitu innan æskilegra 

marka og gagnsemi þess að ímynda sér aðstæður til að vera undirbúinn undir það sem koma 

skal (Andersen og Gustafsberg, 2016; Olson, 1998; Arnetz o.fl., 2009). Svo virðist vera sem 

iPREP aðferðinar séu að gagnast þátttakendum í starfi. Hins vegar þarf að hafa í huga að 

þátttakendur eru allir vel þjálfaðir lögregluþjálfar og hafa eitthvað lært um streitustjórnun 

annað en iPREP sem gæti haft áhrif á niðurstöður þessarar rannsóknar. Annar veikleiki 

rannsóknarinnar er að spurningalistinn gæti hafa verið ónákvæmur við að mæla notkun iPREP 

aðferða í starfi. Streituþjálfun sem þessi rannsókn kannar er tiltölulega ný á Íslandi og því 

nauðsynlegt að rannsaka þetta svið betur. Í framhaldi af þessari rannsókn þyrfti að skoða hvað 

mætti betur fara til að fá fram þennan mun í grunn- og eftirmælingum í sviðsettu aðstæðunum 

og taka þar mið af birtum rannsóknum sem sýna fram á árangur af iPREP námskeiðum 

(Andersen og Gustafsberg, 2016; Andersen o.fl., 2015; Arnetz o.fl. 2013). Líklega væri mikill 

kostur að námskeiðin væru lengri en einn og hálfur dagur og jafnframt væri æskilegt að halda 

fleiri námskeið þannig að hópur þeirra sem er þjálfaður í iPREP tækninni væri stærri því þá 

væri auðveldara að gera tölfræðigreiningar á niðurstöðum rannsókna á þjálfuninni. Æskilegt 

væri að í framtíðinni myndu flestallir lögregluþjónar á landinu sækja iPREP námskeiðið og 

vonandi þá stuðla að bættri frammistöðu í notkun valdabeitingar og stjórn á aðstæðum. 

Rannsóknir sem þessi er ekki aðeins gagnleg til að meta iPREP námskeiðið heldur líka til að 

vekja athygli á því hversu mikilvæg streitustjórnun er til að stuðla að betri líðan 

lögregluþjónanna og mögulega draga úr streitutengdum sjúkdómum sem lögregluþjónar eru að 

upplifa (McCaraty og Atkinson, 2012; Arnetz o.fl., 2009).  
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Viðauki A- Matsblað úr sviðsettu aðstæðum 

Pre-Test	 	 	 Post-Test	
	
	
Identification	Number:	______________________	Evaluator:	___________________________	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 						___________________________	
	
	
Evaluation	Points:	
	

1. On	initial	observation,	does	officer	call	for	another	unit	to	assist?	
	

Yes		 	 	 	 No	
	

2. Does	the	officer	direct	the	civilian	away	from	the	subject?	
	

Yes		 	 	 	 No	
	
	

3. Does	the	officer	direct	the	subject	to	drop	the	bottle?	
	

Yes		 	 	 	 No	
	
	

4. When	the	subject	moves	to	location	two,	does	the	officer	direct	the	other	people	out	of	
the	area?	
	

Yes		 	 	 	 No	
	

	
5. When	the	subject	becomes	assaultive,	does	the	officer	deploy	a	less	lethal	option	of	

either	baton	or	OC	spray.	If	armed	–	the	officer	may	go	to	firearm	if	they	are	able	to	
articulate	the	need	based	on	the	circumstances.	

	
Yes		 	 	 	 No	

	
	
	
Time	of	day________________________	
	
App	Operator:	_____________________	
	
	

Iceland	October	2018	
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Viðauki B- Könnuninn  

1. Ég skildi fyrirlestrana sem 

voru haldnir á námskeiðinu 

o  o  o  o  o  

2. Ég sé sjálfan mig nota 

iPREP öndurnaræfingarnar í 

starfi mínu 

o  o  o  o  o  

3. Ég nota iPREP 

streituslökunartæknina nú 

þegar í starfinu mínu 

o  o  o  o  o  

4. Ég nota sjálfstal (fer yfir 

hlutina í huganum mínum) í 

starfi mínu til að minnka 

streitu 

o  o  o  o  o  

5. Ég hef stjórn á líkamlegum 

streituviðbrögðum með réttri 

öndun í streitumiklum 

aðstæðum 

o  o  o  o  o  

6. Það hjálpar mér að ímynda 

aðstæður til að undirbúa mig 

fyrir erfiðar aðstæður. 

o  o  o  o  o  

7. Hugsanir mínar eru skýrar 

þegar ég er í streitufullum 

aðstæðum 

o  o  o  o  o  

8. Eftir iPREP námskeiðið tek 

ég betri ákvarðanir í 

streitumiklum aðstæðum 

o  o  o  o  o  

9. Ég er meðvitaðri um 

aðstæður eftir iPREP 

o  o  o  o  o  

10. Ég nota oftar rétta ferla í 

aðstæðum eftir iPREP 
o  o  o  o  o  

11. Ég notaði rétta ferla fyrir 

iPREP námskeiðið 
o  o  o  o  o  

      Aldrei  Sjaldan         Stundum          Oft        Alltaf 
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Viðauki C- Tölvupóstur sem var sendur á þátttakendur fyrir þáttöku í 

könnun á iPREP tækni 

 

Kæri iPREP þjálfi 

 

Mig vantar þátttakendur til að svara spurningalista um iPREP námskeiðið sem var haldið í 

október 2018 á vegum mennta- og starfsþróunarseturs lögreglu. Ég er að gera BS verkefni við 

Háskóla Íslands undir handleiðslu Ólafs Arnar Bragasonar. Verkefnið sjálft er mat iPREP 

námskeiðs til að stjórna streitu í erfiðum verkefnum sem lögreglan þarf að sinna. Svörin eru 

nafnlaus og engin leið verður að rekja svörin þín. Það tekur u.þ.b. 3-4 mín að svara 

spurningalistanum. Ég myndi vel kunna að meta ef þú tækir þátt.  

 

Til þess að taka þátt þarftu að smella á eftirfarandi link: 

https://www.questionpro.com/t/APBBpZdzCS  

 

Fyrirfram þakkir 

Elísa Eir Bergsteinsdóttir  
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