
 

MA ritgerð 

Félagsfræði 

„Það er í rauninni enginn séns að fá að vera 

mannlegur.“ 

Upplifun lögreglumanna á ofbeldi og streitu í starfi 

Þórunn Kristjánsdóttir 

Dr. Helgi Gunnlaugsson 
Júní 2020 

 



 

 

 

 

 

„Það er í rauninni enginn séns að fá að vera mannlegur.“ 

Upplifun lögreglumanna á ofbeldi og streitu í starfi 

 

Þórunn Kristjánsdóttir 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til MA–gráðu í félagsfræði 

Leiðbeinandi: Helgi Gunnlaugsson 

 

40 einingar 

 

 

Félagsfræði–, mannfræði– og þjóðfræðideild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2020 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Það er í rauninni enginn séns að fá að vera mannlegur.“ 

 
Ritgerð þessi er lokaverkefni til MA gráðu í félagsfræði  
og er óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 
© Þórunn Kristjánsdóttir, 2020 
 
Prentun: Prentsmiðja Svansprent 
Reykjavík, Ísland, 2020 
 



4 

 

Útdráttur 

Valdbeiting, streita og fjölmiðlaumfjöllun um málefni lögreglunnar er skoðað í verkefni 

þessu. Valdbeiting lögreglunnar er umdeild meðal almennings og er einn streituvaldur í 

starfi lögreglumanna. Fjölmiðlar fjalla um málefni líðandi stundar í samfélaginu og annað 

slagið er fjallað um valdbeitingu lögreglu. Upplifun lögreglumannanna er sú að 

fjölmiðlaumræðan er einhliða og ósanngjörn og helsta ástæðan fyrir því er sú að 

lögreglumenn eru bundnir þagnarskyldu. Einnig upplifa viðmælendur að 

fjölmiðlaumræðan sé töluvert hlutlausari þegar lögreglumenn eru beittir ofbeldi miðað 

við þegar fjallað er um þegar talið er að lögreglumenn beiti ofbeldi. Þessi upplifun 

lögreglumanna leiðir til þess að þeim finnst þeir þurfa að eiga við afleiðingar starfs síns í 

einkalífinu. Verkefnið er byggt á  bæði innlendum og erlendum rannsóknum ásamt því að 

önnur gögn voru höfð til hliðsjónar. Embætti ríkislögreglustjóra hefur í gegnum tíðina 

framkvæmt reglulegar rannsóknir á streitu og ofbeldi í störfum lögreglu. Markmið 

rannsóknarinnar er að kanna upplifun lögreglumanna á streitu og ofbeldi í starfi ásamt 

því að skoða hver upplifun þeirra á fjölmiðlaumfjöllun á málefnum lögreglunnar. Við 

rannsóknina var notast við eigindlega rannsóknaraðferð út frá grundaðri kenningu og 

fyrirbæranálgun þar sem tekin voru viðtöl við tíu lögreglumenn með ólíkan bakgrunn og 

starfa víðsvegar um landið. Niðurstöðurnar sýna fram á að stór hluti viðmælanda hefur 

orðið fyrir ofbeldi í starfi og að þeir finni fyrir streitu tengdu starfinu. Upplifun 

lögreglumannanna tíu á streitu er misjöfn en niðurstöður þessa verkefnis sýna að verklag 

innan lögreglunnar virðist vera óljóst hjá lögreglunni ásamt því að viðmælendur nefna allir 

að fjölga þurfi lögreglumönnum.  
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Abstract 

Use of force, stress and media coverage of police issues are discussed in this study. The 

use of police force is controversial among the public and is one of the stressors in the 

work of police officers. The media covers issues of current interest in the community, and 

the police use of force is discussed regularly. The experience of the police officers is that 

the media debate is one-sided and unfair and the main reason is that the police officers 

are bound by confidentiality. Interviewees also feel that the media debate is considerably 

more neutral when police officers are victims of violence compared to when it is 

considered that police officers use violence. This experience of police officers means that 

they feel they must deal with the consequences of their job in their private life. This study 

is based on both domestic and international research, and other data was taken into 

account. The Office of the National Commissioner of Police (í. ríkislögreglustjóri) has, over 

the years, conducted regular investigations into stress and violence in the work of the 

police. The aim of the study is to investigate the experience of police officers in the field 

of stress and violence at work, as well as to examine their experience of media coverage 

of police matters. The study used a qualitative research method based on a grounded 

theory and phenomenological analysis, where ten police officers from different 

backgrounds and worked across the country were interviewed. The results show that 

many interviewees have experienced violence at work and that they experience stress 

related to the job. The experience of the ten policemen in stress is uneven, but the results 

of this project show that police procedures appear to be unclear with the police, and the 

interviewees all mention that the number of police officers needs to be increased. 
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Formáli  

Verkefni þetta er 40 eininga lokaverkefni til M.A. gráðu í félagsfræði við Háskóla Íslands. 

Verkefnið fjallar um störf lögreglu þar sem áhersla er lögð á valdbeitingu og streitu 

lögreglumanna. Einnig verður skoðað hvernig fjölmiðlar kjósa að fjalla um málefni 

lögreglu og upplifun lögreglumanna á þeirri umfjöllun. Ástæðan fyrir því að þetta 

viðfangsefni vað fyrir valinu er sú að maðurinn minn starfar sem lögreglumaður og það 

gefur mér góðan aðgang að lögreglumönnum og mögulega veitir viðmælendum traust í 

garð mín sem rannsakanda. Lögreglumenn upplifa starf sitt gjarnan frábugðið öðrum 

störfum og helsta ástæða þess er sú að lögreglumenn þurfa að fara í aðstæður sem aðrir 

mundu hlaupa frá. Út frá því sjónarhorni hefur verið vísað í sérstaka lögreglumenningu 

(e. cop culture). Lögreglumenning snýst meðal annars um að lögreglumenn upplifa 

samfélagslega umræðu á málefnum lögreglumanna harða og ósanngjarna, þá sérstaklega 

þegar fjallað er um meint harðræði sem lögreglumenn beita (Chermak, S., McGarrell, E. 

og Gruenewald, 2005). Samkvæmt lögreglulögum nr. 90/1996 eru lögreglumenn bundnir 

þagnarskyldu í starfi og hafa því ekki frelsi til að tjá sig eða verja sig fyrir umfjölluninni sem 

skapast í samfélaginu eða í fjölmiðlum. Viðmælendur þessarar rannsóknar lýstu því 

þannig að á meðan lögreglan er raddlaus þá geta allir látið gamminn geysa og þar af 

leiðandi haft áhrif á ímynd lögreglumanna. 

Ég vil koma á framfæri kærum  þökkum til leiðbeinanda míns, Helga 

Gunnlaugssonar, fyrir að vera mér alltaf innan handa og að sýna verkefninu jafn mikinn 

áhuga og ég sjálf. Þakkir færi ég fjölskyldu minni fyrir að veita mér svigrúm og stuðning 

við vinnslu þessa verkefnis. Yndislegar vinkonur mínar, þær Guðný og Guðrún, fá þakkir 

fyrir aðstoð við yfirlestur og þýðingu. Sérstakar þakkir færi ég lögreglumönnunum tíu sem 

leyfðu mér að taka viðtal við sig og treystu mér fyrir sögum sínum, ég er þeim ævinlega 

þakklát því án þeirra hefði þetta verkefni aldrei litið dagsins ljós. 
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1 Inngangur 

Í blaðagreininni Lögregla nútímans (2016) kemur fram að lögreglan er eina ríkisstofnunin 

sem fer með löggæslu í víðu samhengi. Meginhlutverk lögreglu er að tryggja öryggi 

borgara, koma í veg fyrir afbrot og halda uppi friði, lögum og reglum. Fram kemur í 

greininni að lögreglustarfið snýst mikið um að þjónusta þegna ríkisins og vegur það 

hlutverk mikið upp á móti því neikvæða sem fylgir starfinu. Lögreglumönnum ber skylda 

að sinna starfi sínu með það sjónarmið að gæta hagsmuna almennings og vega og meta 

aðstæður og bregðast við þeim eins vel og hægt er. 

Ofbeldi í störfum lögreglu er fremur algengt og hægt er að skoða það út frá 

tveimur sjónarhornum, annars vegar þegar lögreglumenn ganga of langt við skyldustörf 

og hins vegar þegar lögreglumenn eru beittir ofbeldi. Samkvæmt reglum um valdbeitingu 

lögreglumanna og meðferð og notkun valdbeitingartækja og vopna ber lögreglumönnum 

að vinna eftir meðalhófsreglunni þegar kemur að því að beita valdi og notast við 

valdbeitingarstiga til að ákveða hvers kyns valdbeitingu skal notast við eftir umfangi 

verkefnis sem verið er að sinna. Viðmælendur verða þá spurðir út í verklag og hvernig því 

er háttað. Verklag kom óvænt inn í verkefnið en margir viðmælendur nefndu í viðtölunum 

að verklagsreglur séu þar að lútandi. 

Störf lögreglu rata gjarnan í fjölmiðla en rannsóknir sýna að lögreglumenn upplifa 

fjölmiðlaumræðu neikvæða í garð lögreglunnar þar sem þeim þykir fjölmiðlar einblína á 

það sem mistekst við störf þeirra (Sunshine og Tyler, 2003). Lögreglan er bundin 

þagnarskyldu og ver sig ekki gagnvart ósanngjarnri umræðu sem gjarnan skapast í 

fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum (lögreglulög nr.90/1996).  

Í verkefni þessu verður leitast eftir að skoða upplifun lögreglumanna á ofbeldi í 

starfi sínu. Viðmælendur verða meðal annars spurðir út í hvort þeir hafi orðið fyrir ofbeldi 

í starfi og hvort þeir hafa upplifað það að hafa beitt harðræði við skyldustörf. Skoðuð 

verða umdeild lögreglumál og hvernig fjallað er um þau í fjölmiðlum. Viðmælendur verða 

beðnir um að lýsa upplifun sinni á streitu í starfi ásamt því að deila sinni reynslu og 

upplifun á umfjöllun fjölmiðla á ofbeldi sem fylgir lögreglustarfinu. Upplifun 

lögreglumanna verður skoðuð þegar lögreglumenn eru taldir fara offari við valdbeitingu 

og hvers vegna ofbeldi gagnvart lögreglumönnum viðgengst enn þann dag í dag.  Notast 
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var við fræðilegar greinar, ýmsar bækur, rannsóknir, opinber skjöl frá Alþingi þ.á.m. lög 

og reglugerðir og fréttagreinar við vinnslu þessa verkefnis auk viðtalanna.  
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2 Markmið rannsóknar 

Í lögreglulögum nr. 90/1996 eru hlutverk lögreglunnar á Íslandi skilgreind en þau eru 

meðal annars að halda uppi lögum og reglum og gæta öryggi borgaranna og rannsaka þau 

mál sem koma upp þar sem er brotið á einhverjum. Lögreglan á einnig að gæta þess að 

öðrum sé ekki unnið tjón af neinu tagi. Lögreglumenn eru bundnir þagnarskyldu í starfi 

sínu og er því með öllu óheimilt að tjá sig um einstaka mál lögreglunnar 

(Ríkislögreglustjóri, 2003). Inn á milli heyrast raddir sem eru óánægðar með störf 

lögreglunnar og telja lögreglumenn jafnvel ganga of langt í starfi sínu og beita ofbeldi, 

sem á stóran hluta í ákvörðun rannsakanda á þessu viðfangsefninu. Í maí 2017 átti sér 

stað atvik á Hamborgarabúllu Tómasar þar sem tilkynnt var um ölvun og óspektir á 

staðnum sem staðsettur er í Kópavogi. Lögregla verður við beiðninni og kemur á staðinn. 

Samkvæmt Vísi (27.júlí 2017) voru mennirnir sem tilkynnt var um ósamvinnuþýðir og 

lögreglan greip til þess að notast við kylfu. Vitni sem voru á staðnum lögðu á það mat að 

lögreglumennirnir á vettvangi hafi brugðist of harkalega við og líktu vinnubrögðum þeirra 

við ofbeldi. Afleiðingar valdbeitingarinnar fyrir annan manninn voru sagðar vera 

tvífótbrot. Málið var rannsakað og lögð var kæra á hendur báðum lögreglumannanna en 

að sama skapi voru mennirnir tveir kærðir fyrir brot gegn valdstjórn þar sem þeir fóru ekki 

eftir fyrirmælum lögreglu og streittust gegn handtöku. Héraðssaksóknari rannsakaði 

málið og dró til baka kæru á hendur annars lögreglumannsins þegar leið á málið. 

Lögreglumaðurinn þurfti að borga peningasekt fyrir meint brot í starfi (Aðalheiður 

Ámundadóttir, 31. janúar 2019). Síðustu ár hefur verið nefnt að lögreglan sé fjársvelt, 

undirmönnuð og lögreglumenn séu undir álagi í starfi. Í kjölfar málsins sem átti sér stað á 

Hamborgarabúllu Tómasar sendi Landssamband lögreglumanna (LL) frá sér tilkynningu 

um að lögreglan horfist í augu við gífurlega manneklu og að það verði til þess að 

lögreglumenn séu undir meira álagi en vanalega og út frá því geta mistök orðið í starfi 

(Ólöf Skaftadóttir, 27.júlí 2017). 

Í verkefninu verður upplifun lögreglumanna á valdbeitingu skoðuð, upplifun á 

streitu og ofbeldi auk líðan lögreglumanna. Leitast verður eftir upplifun hvers og eins á 

streitu og skoðað hvað viðmælendur nefna sem streituvalda. Í lögreglunni starfa ólíkir 

einstaklingar, rétt eins og í öðrum starfsstéttum og því er hægt að gera ráð fyrir að 

upplifun viðmælendanna á þemunum séu ólíkar. Að mati rannsakanda er nauðsynlegt að 

skoða ástæðuna fyrir því að lögreglan sé talin beita ofbeldi í einhverjum tilfellum og skoða 



12 

nánar hvort starfstengd streita sé ástæðan fyrir því að lögreglan beiti ofbeldi. Verklag 

innan lögreglunnar verður skoðað samhliða hinum þemunum og sem mögulegur 

streituvaldur. Lögð verður áhersla á að kanna hverskonar verklag fer af stað þegar 

lögreglumenn verða fyrir ofbeldi.  

Það er ósk rannsakanda að verkefni þetta verði til þess að ítarlegri rannsóknir verði 

framkvæmdar á streituvöldum, verklagi og valdbeitingu innan íslensku lögreglunnar. 

Niðurstöður þessa verkefnis væri hægt að nýta til að yfirfara verklag innan lögreglu þegar 

lögreglumenn eru beittir ofbeldi í starfi og til að hrinda af stað vinnu í að samræma 

vinnubrögð milli lögregluembætta. Vonin er sú að rannsóknarverkefni þetta opni augu 

yfirvalda, yfirmanna innan lögreglunnar og almennings við starfsaðstæðum 

lögreglumanna og að úrbætur verði gerðar þar sem við á. Það er mikilvægt í augum 

rannsakanda að rannsóknin sé framkvæmd af óháðum aðila til þess að lögreglumenn geti 

leyft sér að tala hreint út. Rannsakandi gerir sér grein fyrir að hann flokkist ekki alveg sem 

óháður aðili en tengsl hans við lögreglustörf mynduðu eigi að síður ákveðið traust milli 

hans og viðmælenda, þar sem þeir gátu leyft sér að tala frjálslega undir trúnaði. 

2.1 Mikilvægi rannsóknar 

Lögreglan vinnur starf í almannaþágu og því er mikilvægt að samstarf milli almennings og 

lögreglunnar sé gott svo að starf þeirra gangi sem best fyrir sig. Einnig er mikilvægt að 

almenningur sýni störfum lögreglu skilning og traust í starfi. Lögreglan þarf einnig að vinna 

faglega og bera virðingu fyrir samfélaginu. Það er nauðsynlegt að rannsaka streituvalda í 

starfi, burt séð frá því hvaða starf það er svo að stjórnendur viti við hvaða vandamálum 

þeir geti átt von á hjá undirmönnum sínum og mögulega búið til viðbragðsáætlanir og 

fyrirbyggt streitu í starfi á vinnustaðnum. Það er gott og oft nauðsynlegt fyrir fyrirtæki og 

stofnanir að hafa viðbúnað við ýmsum hlutum og hafa úrræði í boði, eins og til dæmis 

sálfræðiaðstoð eða einhverskonar ráðgjöf þegar vandamál koma upp hjá starfsmönnum. 

Ég mun því einnig skoða upplifun lögreglumanna hvernig yfirmenn þeirra, 

millistjórnendur innan lögreglunnar, bregðast við þegar lögreglumenn eiga við vandamál 

að stríða vegna streitu í starfi og hvort það er reynt að bjóða upp á einhverskonar þjónustu 

til að fyrirbyggja streitu í starfi lögreglumanna. Þetta er líka mikilvægt umfjöllunarefni 

vegna þess að einstaklingar sem sinna svona mikilvægu starfi eiga að geta rætt málin 

þegar þeim líður illa vegna starfsins síns og þeir eiga að geta leitað sér aðstoðar og verið 
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vísað áfram til fagaðila til að fá viðeigandi aðstoð. Mikil vitundarvakning er á streitu og 

kulnun í starfi í samfélaginu og þess vegna er þetta mikilvægt málefni að rannsaka. 

Fjölmiðlar hafa rætt kulnun í starfi undanfarin ár og leggja ýmis félög, til dæmis VIRK, 

áherslu á að einstaklingar reyni að fyrirbyggja kulnun í starfi og aðstoða fólk að koma sér 

á rétt ról eftir að hafa upplifað kulnun. Vísir (8.október 2019) birti viðtal við Lindu Báru 

sem er sálfræðingur og starfar hjá VIRK þar sem hún leggur áherslu á að kulnun getur 

verið mörg ár að koma fram og telur að við séum t.d. enn að glíma við afleiðingar 

efnahagshrunsins sem var árið 2008. Hún nefnir einnig að í samfélaginu sé mikill hraði og 

að einstaklingar séu að reyna að leysa of mörg verkefni á stuttum tíma og séu þannig með 

of marga bolta á lofti sem getur leitt til kulnunar ef ástandið er viðvarandi. Lögreglan sinnir 

fyrst og fremst aðstoðarbeiðnum almennings og því er mikilvægt að þeir séu í góðu 

líkamlegu og andlegu jafnvægi svo þeir séu starfi sínu hæfir. 

 Eigindleg rannsóknaraðferð telst nýtast vel við rannsókn sem slíka vegna þess að 

ekki er vitað til að sambærileg rannsókn hafi verið gerð áður innan lögreglunnar á Íslandi. 

Embætti ríkislögreglustjóra hefur þó rannsakað streitu og ofbeldi í sitthvoru lagi en ekki 

með sama sniði en þeir notast við megindlega rannsóknaraðferð. Upplifun lögreglumanna 

á streitu í starfi og á fjölmiðlaumfjöllun tengda lögreglustörfum eru þættir sem hafa ekki 

verið rannsakaðir hjá íslensku lögreglunni eftir bestu vitund rannsakanda. Því er hentugt 

að taka viðtöl við lögreglumenn og greina þá þætti sem koma þar fram svo hægt sé að 

nýta þá til þess að rannsaka efnið nánar seinna. Verið er að leitast eftir notendavænni 

rannsókn, þar sem tilgangurinn er að skilja hlutina út frá viðmælandanum og gera 

úrbætur á þeim þáttum sem viðmælendum þykir þörf á að bæta. Reynt verður að skilja 

samskipti innan lögreglunnar og auka skilning á starfsvettvangnum sem slíkum. 
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3  Yfirlit fyrri rannsókna 

Við gagnaöflun kom í ljós að það hafa verið framkvæmdar sambærilegar rannsóknir á 

lögreglunni í Bandaríkjunum. Þess má þó geta að bandaríska lögreglan er töluvert 

frábrugðin þeirri íslensku en lögreglumenn þarlendis ganga öllu jöfnu með skotvopn og 

þar í landi er meira um alvarlega glæpi (Slobogin, 2001). Hérlendis hafa verið 

framkvæmdar ýmsar rannsóknir á lögreglunni eins og fram hefur komið en flestar þeirra 

eru megindlegar sem gefa okkur tölfræðiupplýsingar um það hversu margir lögreglumenn 

verða fyrir ofbeldi en gefur okkur ekki sömu dýpt og með eigindlegum rannsóknum, þ.e. 

upplifun lögreglumannanna sjálfra á ofbeldi í starfi. 

Starf lögregluþjóna er fjölbreytt en flókið. Lögregluþjónar vinna oft mjög langar 

vaktir á breytilegu vaktakerfi og eiga á hættu á því að vera kallaðir út þegar þeir eiga að 

vera í fríi eða þegar aðrir einstaklingar á vinnumarkaðnum eru í fríi eins og til dæmis á 

jólum og öðrum helgidögum. Eðlilega reynir lífstíll sem þessi á einstaklinga, ekki bara á 

starfsmanninn sjálfan heldur alla fjölskyldu hans og þar af leiðandi getur það skapað 

árekstra á milli fjölskyldumeðlima sem hefur áhrif á störf lögregluþjónsins. Jafnvægið á 

milli starfs og fjölskyldulífs hjá lögreglumönnum getur verið erfitt, þegar viðkomandi 

einstaklingar hafa lokið erfiðri vakt þar sem þurfti að leysa krefjandi verkefni, er líklegt að 

þeir komi heim með vinnuna. En það er þó kannski þekkt vandamál í fleiri störfum og er 

mjög einstaklingsbundið, hvort lögreglumenn taki verkefnin inn á sig eða ekki. Sumir geta 

algjörlega aftengt vinnuna frá einkalífinu en aðrir eiga mjög erfitt með það (Griffin og Sun, 

2018). Lögreglumenn vinna við aðstæður sem eru frábrugðnar vinnuaðstæðum annarra 

einstaklinga. Haldið er fram að lögreglumenn þurfa að fara í aðstæður sem aðrir 

einstaklingar hlaupa í burtu frá (Hammintree og Tang, 1992). Talið er að lögreglumenn og 

fjölskyldur þeirra lifi í stöðugum ótta sem stafar af því að lögreglumennirnir vita ekki hvað 

bíður þeirra þegar þeir mæta á vaktina. Fjölskyldan óttast um að einstaklingurinn snúi 

ekki aftur heim úr vinnunni eða eitthvað skelfilegt hendi hann (Kirschman, 2000). 

Rannsókn Granér og Nillson (2000) sýnir að lögreglumenn eiga það til að notast 

við svartan húmor sem sjálfsvarnarviðbrögð við andlegri vanlíðan. Ákveðin menning getur 
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skapast innan lögreglunnar þar sem einstaklingum finnst þeir ekki getað rætt opinskátt 

um tilfinningar sínar og upplifun í starfi og grípi til þessara varnarviðbragða. Sú menning 

kallast lögreglumenning (e. cop culture) en lögreglumenn upplifa gjarnan að þeir séu einir 

á báti og að þeir fái ekki skilning frá öðrum, þar á meðal yfirvöldum, vegna þess að starf 

þeirra er mjög frábrugðið öðrum störfum. Rannveig Ágústa Guðjónsdóttir (2008) 

framkvæmdi rannsókn á menningu innan íslensku lögreglunnar og þar kemur fram að 

lögreglan var álitið karlastarf þar til nýlega. Upplifðu lögreglukarlarnir sig ekki uppfylla 

ákveðinn karlmennskustuðul ef þeir leyfðu sér að tala um tilfinningar sínar eða taka inn á 

sig það sem gerðist í starfinu. Sumir upplifa mikla vanlíðan eftir áralanga þöggun og 

bælingu á tilfinningum sínum. Rannsókn Granér og Nilson (2000) sýnir fram á að 

lögreglumenn þekkja yfirleitt mörkin hvenær er óviðeigandi að notast við svartan húmor 

og geri ekki grín þegar það á ekki við eins og til dæmis þegar börn eiga í hlut.  

Tehrani (2004) hefur rannsakað starfstengda streitu á starfsferli sínum. Árið 2004 

gaf hann út bók sem inniheldur ýmsar rannsóknir um áföll í starfi og hvaða starfstéttir eru 

líklegastar að upplifa áföll við störf. Starfsgreinarnar sem voru í mestri hættu voru nánast 

allar þjónustu- eða umönnunarstörf og lögreglan var ofarlega á lista yfir þau starfsheiti 

sem verða fyrir ofbeldi á vinnutíma. Rannsókn Tehrani (2004) greinir frá upplifun 

einstaklinga á starfstengdum áföllum, hvernig yfirmenn geta greint þegar starfsmenn 

upplifa streitu og hvernig hægt er að fyrirbyggja áföll og streitu í starfi. Áfall skilgreinist 

sem líkamleg eða andleg einkenni eftir að viðkomandi upplifir eða verður fyrir einhverju 

óhugnanlegu, til dæmis ofbeldi (Trimble, 1981). Tehrani (1995) greinir frá því að 

starfsmenn upplifa áfall á ólíkan hátt eftir því sem þeir séu að veita aðstoð, séu sjálfir 

fórnarlömb eða vitni. Það er mikilvægt fyrir stofnanir eins og lögregluna að leggja mat á 

áhrif verkefna og álags og bregðast við með viðeigandi hætti hverju sinni og ef mögulegt 

er að hafa einhverskonar verklag sem fyrirbyggir áföll og streitu starfsmanna. Þær 

starfstéttir sem eiga í hættu á að upplifa áföll í starfi eiga erfitt með að búa til almennilegt 

verklag vegna þess að það er ekki hægt að vita fyrir fram hvers kyns atvik munu henda 

starfsmennina og því hægt að gera ráð fyrir að þau séu jafn misjöfn og þau eru mörg 

(Quarantelli, 1988).  
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3.1 Almennt um íslensku lögregluna 

Dómsmálaráðherra er æðsti yfirmaður íslensku lögreglunnar, núverandi 

dómsmálaráðherra er Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Ríkislögreglustjóri hefur umboð til 

að sjá um málefni lögreglunnar frá dómsmálaráðherra. Undir ríkislögreglustjóra starfa níu 

lögreglustjórar sem fara með stjórn yfir sínum umdæmum. Lögregluumdæmin eru 

eftirfarandi: 

1. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu. 

2. Lögreglan á Suðurnesjum 

3. Lögreglan á Vestfjörðum. 

4. Lögreglan á Austurlandi. 

5. Lögreglan í Vestmannaeyjum. 

6. Lögreglan á Suðurlandi. 

7. Lögreglan á Norðurlandi eystra. 

8. Lögreglan á Norðurlandi vestra. 

9. Lögreglan á Vesturlandi. 

Samkvæmt Þingskjali 1610, 738. Mál(2019) þá voru starfandi lögreglumenn 699 talsins 

árið 2019. Í rannsókn Rannveigar Ágústu Þórisdóttur (2014) kemur fram að undanfarin ár 

hefur borið á því að lögreglan á Íslandi hefur verið verulega undirmönnuð og að ólærðum 

einstaklingum fjölgar innan lögreglunnar. Það veldur því að álagið er mikið á þeim 

einstaklingum sem sinna starfinu og snertir meira landsbyggðina þar sem fáir 

lögreglumenn sinna löggæslu. Árið 2016 var Lögregluskóli Ríkisins lagður niður og 

Háskólinn á Akureyri (HA) tók við menntun lögreglumanna með tveggja ára bakkalár námi 

í lögreglufræðum. Með þessu var náminu breytt heilmikið, þeir sem höfðu áhuga á að 

starfa í lögreglunni fá tækifæri á að ljúka háskólagráðu og mun fleiri hafa tækifæri á að 

komast að í lögreglunám á þennan hátt. Lögregluskóli Ríkisins var að útskrifa um 20 
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nemendur á ári en haustið 2016 skráðu 110 einstaklingar sig í nám í lögreglufræðum hjá 

HA (Rannveig Ágústa Guðjónsdóttir, 2014). 

Lögregluembættin eru misstór landfræðilega séð og þeir lögreglumenn sem vinna 

í stóru embætti eru kallaðir dreifbýlislögreglumenn. Samkvæmt Wooff (2017) er álag á 

dreifbýlislögreglumenn ólíkt því sem borgarlögreglumenn upplifa. Verkefni 

dreifbýlislögreglunnar eru fjölbreytt þar sem sérstakar deildir, líkt og kynferðisbrotadeild 

og fíkniefnadeild sem eru starfrækt í stórum embættum eru ekki starfandi innan 

dreifbýlisembættanna og almennir lögreglumenn þurfa að sinna þeim störfum. Verklag 

dreifbýlislögreglunnar er gjarnan kallað sveitalöggustíll (e. soft policing) en það einkennir 

auðvelt aðgengi að lögreglumönnum þar sem samfélögin eru fámenn og flestir þekkjast.  

3.1.1 Íslenskar rannsóknir 

Embætti Ríkislögreglustjóra er markvisst að leggja fyrir rannsóknir á öllum embættum 

ásamt því að gera þolendakannanir þar sem ánægja borgara með störf lögreglu er 

könnuð.  Embætti Ríkislögreglustjóra hefur meðal annars látið framkvæma rannsókn á 

ofbeldi í garð lögreglumanna með reglulegu millibili, sú síðasta var gefin út árið 2010 og 

var framkvæmd af Guðmundi Guðjónssyni, Jónasi Inga Péturssyni, Pétri Berg Matthíassyni 

og Ólafi Erni Bragasyni (2010) . Einnig framkvæmdi Rannveig Ágústa Guðjónsdóttir (2008) 

rannsókn á lögreglumenningu hjá íslensku lögreglunni og rannsóknir Menntaseturs 

lögreglunnar á starfslíðan og öryggistilfinningu lögreglumanna. Í þeirri rannsókn var 

skoðað hvort þjálfun við notkun skotvopna væri góð en hvergi skoðað hvort verklag við 

notkun skotvopna sé skýrt. Í þessari rannsókn verða viðmælendur spurðir hvort þeim þyki 

verklag sé nægilega skýrt og hvort þeir upplifi sig alltaf vita hvað þeir eigi að gera í öllum 

aðstæðum. Notast verður við þessar rannsóknir í verkefni þessu.  

Ingibjörg Johnson og Katrín Salima Dögg Ólafsdóttir (2017) sendu út spurningalista 

á alla lögreglumenn landsins þar sem meðal annars var spurt út í starfsánægju og 

öryggistilfinningu í starfi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 90% lögreglumanna  séu 

ánægðir í starfi en að 74% finna fyrir öryggi í starfi. Þeir finna hvað mest til óöryggis í starfi 

þeir lögreglumenn sem vinna á götunni. Starfsánægja lögreglumanna hefur mælst um 

90% í síðustu skipti sem spurningalistinn er sendur út, en þetta er könnun sem er 

reglulega send á lögreglumenn. Þá kom einnig í ljós að lögreglumönnum þykir 

skotvopnaþjálfun góð en að þekking þeirra t.d. til hatursglæpa eða mannsals sé 
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ábótavant. 57% lögreglumanna hefði viljað hafa skotvopn aðgengileg við einstaka 

verkefni árið 2017 en það var mikil hækkun frá árinu 2014 en þá voru það aðeins 35% 

lögreglumanna. 

Ólafur Örn Bragason og Ólafur Kári Júlíusson (2008) framkvæmdu rannsókn um 

líðan og streitu lögreglumanna árið 2008. Í þeirri rannsókn er fjallað um streituvalda í 

starfi ásamt því að þeir sendu út spurningalista á lögreglumenn til að rannsaka streitu og 

líðan lögreglumanna á Íslandi. Störf lögreglumanna er mjög krefjandi og gefur auga leið 

að það hentar ekki hverjum sem er að ganga í lögregluna. Það er mikilvægt að geta bent 

á hvað veldur fólki streitu, svo fólk geti komið í veg fyrir streitu í stað þess að glíma 

eingöngu við afleiðingar hennar. Ólafur Örn Bragason og Ólafur Kári Júlíusson (2008) 

skipta streitu í tvo flokka, annars vegar verkefnatengda streitu og hins vegar 

stjórnsýslulega streitu. Verkefnatengd streita snýst um það að lögreglumenn þurfa að 

vera í stakk búnir að takast á við fjölbreytt og miskrefjandi verkefni en þeir vita ekki hvaða 

verkefni þeir þurfa að leysa þegar þeir mæta til vinnu hvern morgun, en þau verkefni eru 

til dæmis að leiðbeina umferð, aðstoða borgara, koma að andláti og að leysa upp 

slagsmál. Lögreglumenn upplifa sig gjarnan óörugga í starfi sínu og þurfa oft að fara í 

aðstæður þar sem flest fólk mundi forða sér frá. Stjórnsýsluleg streita er þegar 

einstaklingar finna fyrir streitu tengdri stjórnun fyrirtækja eða stofnana. Dæmi um þetta 

er ósætti lögreglumanna við þáverandi ríkislögreglustjóra, Harald Johannesen, en hann 

var mjög umdeildur í starfi áður en hann sagði af sér (Milla Ósk Magnúsdóttir, 2019). 

Samkvæmt Ólafi Erni Bragasyni og Ólafi Kára Júlíussyni (2008) hefur stjórnsýsluleg streita 

margvísleg áhrif á einstaklinga en til dæmis upplifa einstaklingar vanmátt og mótstöðu 

við störf sín. Guðmundur Guðjónsson, Jónas Ingi Pétursson, Pétur Berg Matthíasson og 

Ólafur Örn Bragason (2010) rannsökuðu ofbeldi í garð lögreglumanna en á þeim tíma 

höfðu 70% lögreglumanna fengið hótun í vinnunni sinni síðustu fimm árin og þar af 26% 

utan vinnutíma. Um það bil 40% lögreglumanna hafði verið beitt ofbeldi við störf sín 

síðastliðin fimm ár, þar af 15% sem hlaut alvarleg eymsli, 4% alvarlega áverka og 1% 

varanlegrar fötlunar. Flest tilfellin áttu sér stað á næturnar um helgar. Samkvæmt 

heimasíðu lögreglunnar hefur ekki verið framkvæmd könnun á ofbeldi í garð 

lögreglumanna á vegum embætti ríkislögreglustjóra síðan sumarið 2010. Þá rannsakaði 

embætti ríkislögreglustjóra fjölda lögreglumanna og hvort lögregluflotinn væri í stakk 

búinn við að mæta ofbeldismönnum, fjölda ofbeldisbrota gegn lögreglumönnum, hver 
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staða þeirra mála væru í dómskerfinu og hvort hægt væri að auka öryggi lögreglumanna. 

Rannsóknin sem Ólafur Örn Bragason og fleiri (2010) gáfu út fyrir hönd embætti 

ríkislögreglustjóra sýndi fram á að góð þjálfun og búnaður er lykilatriði þegar kemur að 

öryggi lögreglumanna en einnig vegur sérsveit ríkislögreglustjóra þungt þegar upp koma 

verkefni sem almennum lögregludeildum þykir vera óvissuástand yfir. Skýrslan gefur til 

kynna að miklu máli skipti að samræma verklag milli embætta svo allir vinni eftir sama 

verklagi og öðlist sömu þjálfun. Einnig þykir myndavélabúnaður sem lögreglubílar eru 

búnir virka fráhrindandi fyrir brotamenn, þ.e. draga úr líkum að brotið sé gegn 

lögreglumönnum. Í dag eru flest lögregluembættin komin með búkmyndavélar (e. body 

camera) á hvern einasta lögreglumann lögregluembætta en það er talin hentug leið til að 

auka trúverðugleika lögreglu á þann hátt að myndefnið í myndavélinni vistast í einn 

gagnagrunn og lögreglumennirnir sjálfir hafa ekki aðgang að myndefninu svo því getur 

ekki verið eytt. Búkmyndavélar veita því bæði almenningi og lögreglumönnum öryggi 

(Ariel, B., 2017). Í skýrslu rannsóknarinnar sem embætti ríkislögreglustjóra lét 

framkvæma árið 2010 er tekið fram að ekki aðeins þjálfun og búnaður tryggi öryggi 

lögreglumanna við störf sín heldur skiptir sköpum hvernig kerfið bregst við þegar 

lögreglumaður eða embætti lögreglunnar kærir þegna fyrir ofbeldi í garð lögreglumanna, 

það skiptir höfuð máli að niðurstaða sé fengin eins fljótt og auðið er (Guðmundur 

Guðjónsson, Jónas Ingi Pétursson, Pétur Berg Matthíasson og Ólafur Örn Bragason, 2010). 

3.2 Streita 

Charlotte Dale (1997) skilgreinir streitu (e. stress) sem utanaðkomandi þátt sem hefur 

neikvæð áhrif á líf allra sem upplifa hana. Viðbrögð við streitu eru að berjast eða að flýja 

(e. fight or flight mode) þ.e. við kjósum annað hvort að berjast hvort sem það er með 

líkamlegum barningum eða orðum eða flýja frá aðstæðum. Streituvaldar (e. stress 

factors) er það sem veldur streitu hjá einstaklingum en þeir geta verið augljósir eins og 

viðbrögð einstaklings ef hann lendir næstum því í árekstri eða duldir eins og erfiðleikar í 

hjónabandi. Vanlíðan (e. distress) er þegar einstaklingum líður illa og viðvarandi vanlíðan 

getur leitt til þunglyndis og kvíða. Vanlíðan er ein birtingarmynd streitu og álags. 

3.2.1 Streita í störfum lögreglunnar 

Undanfarin ár hafa fræðimenn víðsvegar rannsakað starfstengda streitu innan starfstétta. 

Samkvæmt rannsókn Chiorri, Cuomo, Gabrian og Magnavita (2013) um streitu meðal 
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lögreglumanna kom fram að lögreglumenn, þá sérstaklega lögreglumenn í sérsveitum, 

eru í mikilli hættu á að upplifa streitu tengda starfi sínu vegna ofbeldis og upplifun áfalla 

sem tengist þeim verkefnum sem þeir leysa í starfi sínu. Weislinger (1985) greinir frá því 

að lögreglan vinni við erfiðar aðstæður í mörgum tilfellum og verði vitni að aðstæðum í 

lífi fólks sem aðrir óska sér að verða aldrei vitni að. Stephens og Long (2000) greina frá því 

að lögreglumenn vita nánast aldrei hvað þeirra bíður þegar þeir mæta til vinnu og það eitt 

og sér sé stór streituvaldur í þeirra starfi. Erfið verkefni geta haft veruleg áhrif á 

lögreglumenn og jafnvel valdið þeim áfallastreituröskun. Weislinger (1985) gefur til kynna 

að einstaklingsmunur er á því hvernig lögreglumenn upplifa verkefni, það sem einum 

lögreglumanni þykir ekkert mál getur verið mikið áfall fyrir félaga hans. Einnig greinir hann 

frá því að lögreglumenn eru yfirleitt í góðu líkamlegu atgervi þegar þeir hefja störf sín en 

eiga í mikilli hættu að vera úr  sér gengnir þegar þeir hætta störfum vegna afleiðinga þeirra 

verkefna sem þeir þurfa að leysa á starfsferli sínum en lögreglumenn eiga til dæmis í 

hættu á að ná ekki háum lífaldri vegna afleiðingar vinnutengdrar streitu. Afleiðingar 

þessara streituvalda geta verið alvarlegar og birst bæði sem líkamleg og sálræn einkenni, 

til dæmis magaverkir, áfallastreita, kvíði og hjartveiki (Arnetz,  Arble, Backman, Lynch, og 

Lublin, 2012). Bældar tilfinningar leiða til streituvaldandi kvilla og lögreglumenn er ein 

þeirra starfsstétta sem er þekkt fyrir að bæla tilfinningar sínar (Weislinger, 1985). 

Samkvæmt rannsókn Chiorri og félaga (2014) á streitu meðal ítalskra lögreglumanna má 

gera ráð fyrir því að þeir lögreglumenn sem búa við andlegt jafnvægi eigi auðveldara með 

að leysa erfið verkefni og halda yfirvegun. Sú rannsókn sýnir einnig fram á að þeir 

lögreglumenn sem tækla verkefni af yfirvegun fá fleiri hrós fyrir störf sín frá yfirmönnum 

og meiri félagslegan stuðning en þessir þættir halda streitunni í lágmarki hjá viðkomandi 

lögreglumönnum. 

Samkvæmt rannsókn Arnets, Arble, Backmans, Lynch og Lublin (2012) á streitu 

lögreglumanna kom fram að þeir lögreglumenn sem finna fyrir streitu í starfi eru líklegri 

en aðrar starfsstéttir að vera óánægðir í vinnunni, brenna út í starfi (e. burn out) og fara 

á eftirlaun áður en þeir ná eftirlaunaaldri. Rannsóknin sýnir fram á að streitan sem 

lögreglumenn upplifa í starfi er líkleg til að hafa einnig áhrif á persónulíf einstaklinga. 

 Í rannsókn Arnetz og félaga (2012) kom fram að lögreglumenn sem fengu 

sýnikennslu fundu minna fyrir streitu í starfi, bæði líkamlegum og andlegum einkennum 

streitu, en þeir sem ekki fengu sýnikennslu. Þeir lögreglumenn sem hlutu sýnikennslu í 
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þjálfun áttu einnig auðveldara með að halda ró sinni og leita inn á við í erfiðum aðstæðum 

en með þeirri nálgun leystu þeir lögreglumenn verkefni sín betur. 

3.2.2 Rannsókn ríkislögreglustjóra á streitu lögreglumanna 

Árið 2005 lét ríkislögreglustjóri framkvæma rannsókn á streitu lögreglumanna. Ólafur Örn 

Bragason, þáverandi sálfræðingur embættisins, framkvæmdi rannsóknina með aðstoð 

Ólafs Kára Júlíussonar og Friðriks H. Jónssonar á vegum Háskóla Íslands. Með 

rannsókninni var kannað streita, líðan og lífsánægja. Rannsóknin var send á öll 

lögregluembættin að undanskildum Suðurnesjum og Vestmannaeyjum og þátttaka var 

um 55%. Niðurstöðurnar sýndu fram á að lögreglumenn finna fyrir meðal mikilli streitu, 

kvíða og þunglyndi. Meðal mikil streita er upplifun einstaklinga á streitu innan marka, hún 

hefur áhrif á einstaklinga en heltekur þó ekki líf þeirra. Yfirhöfuð finna lögreglumenn fyrir 

meiri stjórnsýslulegri streitu frekar en verkefnatengdri streitu. Ástæðan er sú að sú streita 

er persónulegri, verkefnin sem lögreglumenn sinna horfa þeir aðeins á sem verkefni en 

þegar kemur að stjórnsýslu þá eiga erindin við þá persónulega. Lögreglumenn á 

höfuðborgarsvæðinu finna meira fyrir stjórnsýslu streitu en landsbyggðarlögreglumenn. 

Þekkt er að lögreglan á landsbyggðinni sinnir miklu fjölbreyttari verkefnum því þar starfa 

ekki sérdeildir á borð við rannsóknardeild eða fíkniefnadeild.  Þá kom fram að 

lögreglumenn sem starfa á höfuðborgarsvæðinu finna fyrir meiri streitu, kvíða og 

þunglyndi en lögreglumenn á landsbyggðinni, en munurinn er þó lítill. Lögreglumenn á 

höfuðborgarsvæðinu upplifa síbreytilegt verklag, skort á búnaði og ófullnægjandi þjálfun 

á búnað, of mikla skriffinnsku, undirmönnun, skort á úrræðum og lélega stjórnun sem 

streituvalda. Þeir sem höfðu lokið lögreglunámi sýndu meiri einkenni streitu en 

ómenntaðir lögreglumenn og þar er lagt mat á að faglærðir lögreglumenn beri meiri 

ábyrgð en þeir en þeir ólærðu, t.d. á þann hátt að þeir þurfa gjarnan að kenna þeim 

ófaglærðu hvernig á að vinna ákveðin mál. Yngri lögreglumenn upplifðu sig stöðugt vera 

í vinnunni og fannst þeir ekki hafa tíma fyrir einkalíf. Lögreglumenn sem höfðu starfað í 

tíu ár eða lengur fundu fyrir meiri streitu og vanlíðan í starfi en þeir sem höfðu starfað í 

2-5 ár (Ólafur Örn Bragason og Ólafur Kári Júlíusson, 2008). 

3.2.3 Félagastuðningur 

Félagslegur stuðningur er stuðningskerfi sem lögreglumenn notast við og hefur sýnt fram 

á að hafa gífurleg áhrif á lögreglumenn sem og aðrar starfstéttir sem starfa undir mikilli 
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streitu.  Samkvæmt Can, Holt og Hendy (2016) er félagastuðningur (e. peer-support) 

skilgreint sem kerfi sem lögreglumenn notast við, þar sem þeir gæta hvers annars og taka 

stöðuna á hver öðrum, sérstaklega eftir erfið verkefni. Rannsókn Stephens og Long (2000) 

sýnir að félagastuðningur hefur mikil áhrif á starfsánægju lögreglumanna. Þeir 

einstaklingar sem fá viðeigandi félagslegan stuðning geta takmarkað starfstengda streitu 

og alvarlegar afleiðingar hennar. Pennebaker (1997) greinir frá því í rannsókn sinni um 

félagastuðning að þeir sem lenda í eða verða fyrir áföllum í starfi og leita sér aðstoðar, 

hvort sem það er sérfræðiaðstoð eða aðstoð frá félögum, komi í kjölfarið mun betur út úr 

atvikunum en þeir sem kjósa að leita sér ekki aðstoðar í kjölfar þeirra. 

Undir lok síðustu aldar fóru lögreglustofnanir um allan heim að útbúa úrræði fyrir 

lögreglumenn og fjölskyldur þeirra sem fundu fyrir streitu vegna lögreglustarfsins. Ussery 

og Waters (2006) greina frá því að úrræðin sem voru í boði á þessum tíma voru illa nýtt 

og ástæðan er talin vera sú að sterk menning ríkir innan lögreglunnar að sýna ekki 

tilfinningar og að harka hlutina af sér eins og áður hefur verið nefnt. Þá var sett á stofn 

símaþjónusta sem starfandi lögreglumenn gátu hringt í og lögreglumenn sem hættir voru 

að starfa svöruðu símtölunum og veittu ráðgjöf og stuðning sem mögulega leiddi til þess 

að lögreglumennirnir fengu sérfræðiaðstoð í kjölfarið. Símaþjónusta þessi, sem kallast 

COP-2- COP eða lögga fyrir löggu, er enn starfrækt í Bandaríkjunum og skipta símtölin 

tugþúsundum.  

Tinna Jóhönnudóttir og Ólafur Örn Bragason (2011) gerðu rannsókn á 

félagastuðningi og streitu meðal lögreglumanna en þar kemur fram að félagastuðningur 

var innleiddur á löngu tímabili sem leiddi til endanlegrar innleiðingu árið 2009. Öllum 

lögreglumönnum bauðst að taka þátt í rannsókninni en þátttaka var um 44% en 287 

lögreglumenn tóku þátt. Markmið innleiðslu félagastuðningakerfisins var að bæta heilsu 

lögreglumanna og meðal annars var lagt til að streita meðal lögreglumanna yrði 

rannsökuð með reglulegu millibili. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að hátt í 70% 

lögreglumanna vita ekki hverskonar sálræn úrræði þeim býðst ef eitthvað bjátar á og 

aðeins tæp 20% þátttakenda höfðu nýtt sér þá sérfræðiþjónustu sem er í boði. Flestir sem 

nýttu sér úrræðin gerðu það í kjölfar streituvaldandi atburðar í starfi. Nær allir 

þáttakendur lýstu yfir mikilvægi þess að hafa aðgang að góðri sálfræðiþjónustu og flestir 

gerðu ráð fyrir því að leita sér aðstoðar ef til þess kæmi. Lögreglumenn nefndu þó að 
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kynningu á sálfræðistuðning væri þörf ásamt betri aðgangi að þjónustunni. Einnig var 

nefnt að allir starfandi lögreglumenn ættu að vera krafðir um að hitta sálfræðing einu 

sinni á ári. 

 Rannsókn þeirra Tinnu og Ólafs Arnar (2011) sýndi einnig að um 60% þátttakenda 

lýstu því yfir að notast væri við félagastuðning í þeirra embætti. Rúmlega 60% 

þátttakenda hafði þurft að mæta á viðrunarfund (e. breefing) eftir erfið verkefni, 

landsbyggðarlögreglan var í hærra hlutfalli yfir þá sem hafa setið slíka fundi. Stór 

meirihluti var ánægður með útkomu fundarins.  

3.3 Fjölmiðlar 

„Tilvist óháðra og hlutlausra fjölmiðla er að vakta ríkisstofnanir með hagsmuni 

almennings í huga og gæta að þær fari eftir lögum.“ (Reiner, 1985: 139).  

Rannsóknir hafa sýnt að umfjöllun fjölmiðla um málefni lögreglu hafa áhrif á 

lögmæti lögreglunnar og viðmót almennings til starfa lögreglu. Fjölmiðlar hafa ákveðin 

völd í höndum sér þegar þeir fjalla um málefni lögreglunnar vegna þess að umfjöllun 

þeirra getur verið slæm og einhliða og þar með dregið úr lögmæti og trausti í garð 

lögreglunnar eða öfugt ef umfjöllunin er jákvæð (Gallager, 2001). Fjölmiðlar eru helsta 

heimild almennings um hvort lögreglan sinni starfi sínu vel og að lögreglan sem stofnun 

sé að viðhalda lögmæti við störf (Surette, 1998). Samkvæmt módeli Sunshine og Tyler 

(2003) er tvennt sem hefur áhrif á lögmæti lögreglu (e. policing legitimacing) en það er 

traust íbúa í garð lögreglu og tilhneiging almennings til að hlýða fyrirmælum lögreglu. 

Almenningur er líklegri til að fylgja fyrirmælum lögreglu ef hann ber traust til 

lögreglunnar. Rannsókn Chermak og Weiss (2005) greinir frá því að fjölmiðlar eru gjarnir 

á að einblína á mistök sem lögreglumenn gera í starfi sínu frekar en að sýna það sem vel 

er gert. Surette (1998) hefur aðra sögu að segja en hún heldur því fram að fjölmiðlar 

skiptist á að sýna lögregluna í jákvæðu og neikvæðu ljósi, þ.e. annað hvort eru 

lögreglumenn gerðir að ofurhetjum eða skúrkum, eftir því hvernig þeir leysa verkefnin 

sem bíða þeirra.  

Rannsókn Chermak, Edmund Mcgarrell og Jeff Gruenewald (2005) á áhrifum 

fjölmiðla á ímynd lögreglu, sýndi fram á að fjölmiðlar hafa ekki stórfengleg áhrif á hræðslu 

almennings um að lögreglan beiti harðræði í störfum, þjónustustörfum lögreglu eða 

viðhorf í garð lögreglumanna.  Þegar fjölmiðlar birta grein um lögreglumenn sem taldir 
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eru beita harðræði í starfi getur umræðan haft neikvæð áhrif á viðhorf almennings í garð 

lögreglu. Í rannsókn Weitzer og Tuck (2004) kemur fram að minnihlutahópar eru líklegri 

að bíta á agnið þegar fjölmiðlar birta neikvæða umfjöllun um lögreglustörf en að hvítt fólk 

í milli- og efri stétt sé líklegra að vera ánægt með störf lögreglu.  

Fjölmiðlar veita samfélagsþegnum innsýn í hvað er að gerast í kringum þá í öllum 

heiminum. Einstaklingar öðlast mikla vitneskju í gegnum fjölmiðla og rannsóknir sýna að 

einstaklingar fá upplýsingar um afbrot í gegnum fjölmiðla (Helgi Gunnlaugsson, 2014). 

Fjölmiðlar ræða málefni líðandi stundar í samfélaginu og málefni lögreglu leita gjarnan 

inn á borð þeirra. Eins og áður hefur komið fram er álit samfélagsþegna misjafnt á 

lögreglunni og því er erfitt að leggja eitt mat á sanngirni sem fylgir fjölmiðlaumfjöllun í 

garð lögreglunnar, það fer eftir hvaða skoðun einstaklingurinn hefur á lögreglunni. 

Fyrirsögn á borð við „Harðræði lögreglunnar“ rataði á forsíðu DV í apríl í fyrra en þar voru 

talin upp eldri mál sem almenningur leggur mat á að verklag lögreglu sé harkalegt.  (DV, 

apríl 2019). Misjafnt er hvernig fjölmiðlar fjalla stundum um málefni lögreglunnar en 

sumir fjölmiðlar, þá gjarnan óritstýrð götublöð, fjalla um málefni lögreglunnar í 

æsifréttastíl. Fyrir því má helst færa rök fyrir að fyrirsagnir fjölmiðlanna eru yfirleitt gerðar 

grípandi og þær eru óraunsæjar að því marki að þær endurspegla fréttina ekki í öllum 

tilfellum. Aðrir miðlar fjalla oft um málefni lögreglunnar af meiri sanngirni og segja frá 

staðreyndum málsins á hlutlausari hátt (Helgi Gunnlaugsson, 2008).  

Samkvæmt Sunshine og Tyler (2003) þegar mikil ógn steðjar að samfélagi, líkt og 

gerðist við hryðjuverkaárásirnar þann 11. september 2001 í Bandaríkjunum, leggur 

almenningur  mat á niðurstöðu mála eftir að lögregla hefur lokið þeim. Hægt er að segja 

að fjölmiðlar haldi störfum lögreglu í skefjum með umfjöllun sinni á málefnum lögreglu 

því stofnunin nýtir sér umfjöllunina til að bæta verklag sitt og samræma það milli 

embætta (Chermak og Weiss, 2005). Lögreglan er sá hluti af dómskerfinu sem er 

borgurum sýnileg daglega og hafa lögreglumenn því það vald að hafa áhrif á hvernig þeir 

birta ímynd sína með framkomu sinni við störf sín því þá verður fjölmiðlaumfjöllun 

ósjálfrátt jákvæð í þeirra garð (Lawrence, 2000). Það þarf ekki nema eina neikvæða og 

dramatíska fjölmiðlaumfjöllun í garð lögreglunnar til að traust almennings minnki og dragi 

úr lögmæti stofnunarinnar í töluverðan tíma (Sunshine og Tyler, 2003). Sem dæmi má 

nefna neikvæða fjölmiðlaumfjöllun í garð lögreglunnar í Bretlandi þar sem fjallað var um 



25 

spillingu og ofbeldi að hálfu lögreglumanna. Sú umfjöllun skaðaði ímynd lögreglunnar 

töluvert og stofnunin átti í erfiðleikum í fjölda ára með að bæta ímynd sína á ný (Fox og 

Van Sickel, 2001). 

3.3.1 Fjölmiðlaumræða á Íslandi 

Hér verða tekin fyrir fleiri dæmi úr íslenskum fjölmiðlum sem fjalla um málefni 

lögreglunnar en nokkur málefni hafa verið tekin fyrir hér að ofan. Markmið þessa kafla er 

einungis að sýna gróflega hvernig fjölmiðlar fjalla um mál lögreglunnar sem þykja 

umdeild. Dagblaðið DV gaf út sitt reglulega fréttatímarit í apríl 2019 en ein forsíðufréttin 

bar fyrirsögnina „Harðræði lögreglunnar“ og henni fylgdi mynd af vettvangi lögreglu. Í 

greininni fjalla einstaklingar einungis um atvik sem snerta lögregluna og þá meðferð sem 

þeir eða þeirra fjölskyldumeðlimir urðu fyrir af hálfu lögreglumanna. Mörg mál eru tekin 

fyrir og meðal þeirra er mál sem hefur mikið verið rætt í fjölmiðlum undanfarið en í því 

máli er lagt mat á að 25 ára kona hafi látist eftir afskipti lögreglu (DV, 26.apríl 2019). Fleiri 

fjölmiðlar fjölluðu líka um málið en allir nefna þeir að foreldrar konunnar voru ósáttir við 

vinnubrögð lögreglu. Þess má geta að lögreglumennirnir sem komu að því máli voru 

kærðir í kjölfar málsins (Sunna Kristín Hilmarsdóttir, 2.júlí 2019). Einnig er fjallað um 

handtöku sem átti sér stað á Laugaveginum sumarið 2013. Sú handtaka var umtöluð á 

þeim tíma og bar lögreglumaðurinn fyrir sig að konan hafi ekki farið eftir fyrirmælum 

lögreglu og hrækt á sig sem leiddi til handtöku á konunni. Í sama fréttatímariti veita frægir 

einstaklingar sína hlið upplifun á handtöku lögreglu og nefna að það sé hræðileg 

niðurlæging að vera handtekinn (DV, apríl 2019). Í september 2019 rataði einnig í 

fjölmiðla að lögreglumaður sem veitti ölvuðum ökumanni eftirför hafi ýtt bifreið hins 

ölvaða út af veginum. Ökumaðurinn lagði sig og aðra í hættu og því lögðu lögreglumenn 

mat á að það yrði að keyra bifreiðina út af veginum. Málið fór fyrir dóm þar sem 

lögreglumaðurinn sem keyrði bifreiðina var kærður (Kjartan Kjartansson, 9.september 

2019).  

Árið 2007 birti Vísir grein um aukið ofbeldi í garð lögreglumanna eftir að 

lögreglukona var flutt á sjúkrahús til aðhlynningar eftir útkall sem hún sinnti (Vísir, 

1.september 2007). Sama ár hlaut íslensk kona fjögurra mánaða fangelsisdóm fyrir að 

beita lögreglumenn ofbeldi, en hún sparkaði í kvið annars lögreglumannanna og gerði 

tilraun til að bíta hinn (Vísir, 20.mars 2007). Árið 2011 var ungur karlmaður kærður fyrir 
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að hóta lögreglumanni og fjölskyldu hans. Hann beitti lögreglumenn einnig ofbeldi, t.d. 

með því að sparka í handlegg og kýla í andlit þeirra (Vísir, 8.júní 2011). Nokkrum árum 

síðar var annar maður kærður fyrir að hóta lögreglumanni ofbeldi í kjölfar þess að 

lögreglumaðurinn átti afskipti af honum (Vísir, 29 október 2014).  

3.4 Valdbeiting íslensku lögreglunnar 

Samkvæmt íslenskum lögreglulögum nr.90/1996 ber lögreglunni skylda að bera virðingu 

fyrir réttindum almennings þegar hún er við skyldustörf sín. Rannsókn Noppe og Verhage 

(2017) sýnir fram á að lögreglumenn þurfa að taka ákvörðun um hvort þörf sé á að notast 

við valdbeitingu á vettvangi og leggja mat á hverskonar valdbeiting sé viðeigandi miðað 

við umfang verkefnisins. Persónuleiki lögreglumanna og andlegt ástand brotamanns eru 

helstu þættirnir sem hafa áhrif á það hvernig lögreglumenn bregðast við aðstæðum sem 

þeir lenda í. 

Lögreglulög nr. 90/1996 gefa til kynna að valdbeiting sé eitt helsta verkfæri 

lögreglumanna til að yfirbuga einstaklinga. Valdbeiting er aðferð þar sem lögreglumaður 

hefur leyfi frá ríkislögreglustjóra til þess að beita líkamlegu valdi ef að þegnar framfylgja 

ekki fyrirmælum lögreglu. Í öllum helstu lýðræðisríkjum heims hefur lögregla heimild til 

að beita valdi og valdbeitingu er fyrst og fremst beitt til þess að halda uppi lögum og 

reglum og koma í veg fyrir að almennir borgarar hljóti skaða að verknaði annarra þegna 

sem stafar af ógn (Noppe, J. og Verhage, A., 2017). Samkvæmt lögreglulögum nr. 90/1996 

flokkast handtaka, líkamsleit og yfirbugun sem valdbeiting. Mikilvægt er að lögreglumenn 

gæti hófs þegar þeir beita valdi og fari ekki offari. Lögreglumenn tala gjarnan um að gæta 

meðalhófs og með því er vísað í meðalhófsregluna, þ.e. að þegar valdbeiting er 

framkvæmd skal það vera gert löglega þannig að það hafi sem minnst áhrif á þann sem 

fyrir henni verður (Gunnar G. Schram, 1999). 

Árið 1999 voru gefnar út reglur um valdbeitingu lögreglumanna og meðferð og 

notkun valdbeitingartækja og vopna. Þar kemur skýrt fram undir hvaða kringumstæðum 

lögreglumenn mega nota valdbeitingartæki og hvað skal varast við notkun slíkra tækja. 

Lögreglumenn læra valdbeitingu í lögreglunámi og eru í stöðugri endurmenntun í starfi 

sínu. Ríkislögreglustjóri setur viðmið um hvernig valdbeiting lögreglu á að fara fram og 

einstakir lögreglumenn sem hafa hlotið þjálfun í að kenna valdbeitingu sjá um að kenna 

lögreglumönnum innan allra deilda lögreglunnar. Samkvæmt lögreglulögum nr. 90/1996 
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er ávallt gengið út frá því að lögreglan geti sinnt sínum störfum án þess að beita valdi og 

grípi aðeins til þess ef nauðsyn krefur. 

Ólafur Örn Bragason og Ólafur Kári Júlíusson (2008) fjalla um þau 

valdbeitingartæki sem íslenska lögreglan hefur aðgang að í rannsóknarskýrslu sinni, þau 

eru eftirfarandi: fjötrar, kylfur, úðavopn, gasvopn, hvellvopn, skotvopn og sprengivopn. 

Almenn lögregla notast einungis við fjötra, kylfur og úðavopn en hafa þó skotvopn til taks 

í læstum skápum á lögreglustöðvum. Sumir lögreglubílar hafa sérútbúinn skotvopnaskáp 

þar sem hægt er að geyma skotvopn. Í reglum um valdbeitingu lögreglumanna og 

meðferð og notkun valdbeitingartækja og vopna (1999) er greint frá því að sérsveit 

ríkislögreglustjóra er stoðdeild sem styður við almenna lögreglu landsins og eru þeir 

lögreglumenn, kallaðir sérsveitarmenn, aðeins kallaðir út við mjög krefjandi verkefni og 

aðstæður. Sérsveitin er vopnuð sömu verkbeitingartólum og almenna lögreglan auk 

skotvopna, gasvopna, hvellvopna og sprengivopna að staðaldri. Ástæða þess að sérsveitin 

er eina deildin sem hefur aðgang að þessum vopnum er sú að það þarf sérstaka þjálfun til 

að mega beita þeim valdbeitingarúrræðum. Reglurnar (1999) fara fram á að allir almennir 

lögreglumenn undirgangast skotþjálfun og þurfa að þreyta skotpróf einu sinni á ári til að 

viðhalda réttindum sínum til að mega nota skotvopn ef til þess kemur.  

Í reglum um valdbeitingu lögreglumanna og meðferð og notkun 

valdbeitingartækja og vopna (1999) er birt verklag um hvernig lögreglumenn eiga að 

notast við valdbeitingu hverju sinni og er kallað valdbeitingarstiginn. Stiginn eru sjö þrep 

þar sem fyrsta og mildasta úrræði valdbeitingar eru munnleg fyrirmæli lögreglumanna. 

Annað stig eru lögreglutök og í þeim felst að lögreglumenn reyna að yfirbuga einstakling 

með líkamlegum átökum sem ekki fela í sér valdbeitingartæki. Lögreglutök og skipanir eru 

þau form valdbeitingar sem eru mest notuð hér á landi. Þriðja stig eru fjötrar og þá notast 

lögreglumenn við valdbeitingartæki. Fjötra má flokka í þrennt: handjárn, fótajárn og 

bensli. Fjórða stig valdbeitingar eru lögregluhundar en hér er átt við sérstaka 

valdbeitingarhunda og eru þeir notaðir í tvenns konar tilgangi, til að yfirbuga afbrotamenn 

eða sem ógnun. Fimmta stig valdbeitingar er táragas og samkvæmt reglunum er til 

tvennskonar útfærsla á táragasi, þ.e. úðavopn og gasvopn. Sjötta stig valdbeitingar er 

kylfa. Hana má aðeins nota til að afstýra árás afbrotamanna, þegar reynt er að koma í veg 

fyrir handtöku lögreglu, þegar lögregla er trufluð við störf sín og til að afbrotamenn verði 
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við skipun lögreglumanns. Lögreglumönnum er kennt að beita kylfu á útlimi einstaklinga 

því þar hljóta einstaklingar minnstan skaða af vopninu. Sjöunda og síðasta 

valdbeitingarþrepið er skotvopn og er aðeins gripið til þeirra ef talið er að lögregla sé að 

fara í það krefjandi aðstæður að engin önnur valdbeitingarþrep dugi til. Lögreglumaður 

má ekki notast við skotvopnið nema hann leggi mat á að líf sitt eða annarra sé í brýnni 

hættu. 

Í rannsókn Noppe og Verhage (2017) kom í ljós að verkefnin sem lögregla var beðin 

að sinna áttu það til í að vera umfangsmeiri en þau hljómuðu við boðun. Lögreglumenn 

nota tímann sem það tekur þá að komast á vettvang í að skipuleggja sig og þegar það er 

ljóst að verkefnið er öðruvísi en reiknað var með í upphafi þurfa lögreglumennirnir að 

breyta um aðferð á mjög stuttum tíma (e. split-second decision) og þar með geta orðið 

mistök við valdbeitingu. 

Hraunbæjarmálið 

Íslenska lögreglan hefur aðeins einu sinni skotið úr skotvopni við störf sín en það var í 

byrjun desember árið 2013 þegar sérsveit ríkislögreglustjóra þurfti að hafa afskipti af 

einstakling í annarlegu ástandi á heimili sínu í Hraunbæ, Reykjavík. Samkvæmt skýrslu 

ríkissaksóknara um aðgerðir lögreglu við Hraunbæ í Árbæ höfðu nágrannar tilkynnt um  

hávaða frá íbúðinni og fannst þeir hafa heyrt skothvell (Sigríður J. Friðjónsdóttir, 2014). 

Mikill undirbúningur fór í gang, lögreglan á höfuðborgarsvæðinu reyndi ítrekað að ná tali 

af viðkomandi og sérsveit ríkislögreglustjóra var fengin á staðinn. Þegar þeir ruddu sér 

leið inn í húsnæði einstaklingsins skaut hann að þeim og varnarskjöldur kom í veg fyrir að 

hann yrði einum lögreglumanninum að bana. Sérsveit ríkislögreglustjóra reyndi ítrekað í 

margar mínútur að fá manninn til að afvopnast samkvæmt verklagi en hann veitti þeim 

aldrei svör. Þegar búið var að rýma stigagang byggingarinnar var neyðarskipulag 

lögreglunnar virkjað en sérsveit sá um vettvang, sérþjálfaðir samningamenn reyndu að ná 

sambandi við manninn og stjórnstöðvarhópur á vegum sérsveitar stjórnaði vettvangi. 

Næsta stig valdbeitingarstigans miðað við umfang verkefnis var að notast við táragas sem 

var skotið bæði inn um hurð og glugga íbúðarinnar. Það þurfti mikið magn af gasi til að 

maðurinn róaðist í íbúð sinni og sérsveitarmenn lögðu mat á að fara inn í íbúðina þegar 

þeir hættu að sjá hreyfingar í gluggum. Lögreglumennirnir fóru inn í íbúðina með þau 

fyrirmæli að yfirbuga manninn og bjarga honum en brotamaðurinn lá á gólfinu og hóf 
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þegar í stað að skjóta á lögreglumennina þegar þeir komu inn á heimili hans sem varð til 

þess að lögreglumennirnir skutu til baka því lífi þeirra var ógnað. Maðurinn lést af sárum 

sínum sem lögregla veitti honum eftir að þeir skutu á hann.  

Í kjölfar þessa máls tók við mikil rannsókn sem embætti sérstaks saksóknara og 

ríkissaksóknari unnu að og yfirheyrðu þá lögreglumenn sem voru á vettvangi. Í máli sem 

þessu eru almenn hegningarlögum nr. 19/1940 höfð til hliðsjónar en í 211. grein laganna 

segir: „Hver sem sviptir annan mann lífi, skal sæta fangelsi, ekki skemur en 5 ár, eða 

ævilangt“ og 138. grein sem kveður: 

 „Nú hefur opinber starfsmaður gerst sekur um refsilagabrot með verknaði, sem telja 

verður misnotkun á stöðu hans, og því broti er ekki lögð sérstök refsing sem broti í 

embætti eða sýslan, þá skal hann sæta þeirri refsingu, sem við því broti liggur, en þó 

svo aukinni, að bætt sé við hana allt að helmingi hennar“.  

Ríkissaksóknari fór með rannsókn málsins. Samkvæmt skýrslu sem unnin var í 

kjölfar málsins (2014) fannst ekkert athugavert við starfsemi lögreglumannanna sem 

sinntu verkefninu. Lagt var mat á að lögreglumenn höfðu fylgt verklagi sem 

ríkislögreglustjóri gefur út til sérsveitar í verkefninu ásamt því að nota 

valdbeitingarstigann sér til hliðsjónar. 

3.4.1 Brot gegn valdstjórn 

Samkvæmt 106 gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 er brot gegn valdstjórn í stuttu 

máli þegar almenningur brýtur gegn opinberum starfsmanni, svo sem lögreglumanni, eða 

hindrar skyldustörf hans. Héraðssaksóknari rannsakar brot gegn valdstjórninni. 

Einstaklingar sem brjóta gegn valdstjórn geta átt yfir höfði sér allt að 6 ára fangelsisdóm 

en hækka má dóminn í 8 ár ef brotið beinist gegn starfsmanni sem hefur heimild til að 

beita valdi, til dæmis lögreglumaður (Almenn hegningarlög nr. 19/1940). 

Ofbeldi í garð lögreglumanna 

Ofbeldi í garð lögreglumanna er alltaf viðloðandi og ástæður þess eru ýmsar en talið er 

að ákveðnir hópar í samfélaginu séu hættulegri og líklegri til að beita lögreglu ofbeldi en 

aðrir. Ýmsir fræðimenn sem starfa í anda átakakenninga hafa varpað því fram að þeir 

hópar sem hafa ekki sama pólitíska aðgengi og aðrir hópar samfélagsins séu líklegri en 

aðrir samfélagshópar til að beita ofbeldi með það markmið að koma skoðunum sínum á 

framfæri (Garland, 1990; Jacobs og Carmichael, 2002). Ofbeldi birtist í mörgum myndum 
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en yfirhöfuð er ofbeldi skilgreint á þrennskonar hátt, þ.e. líkamlegt ofbeldi, andlegt 

ofbeldi og kynferðislegt ofbeldi. Í verkefni þessu verður áhersla lögð á bæði andlegt og 

líkamlegt ofbeldi. Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnun (WHO) telst líkamlegt ofbeldi 

vera þegar einstaklingur beitir manneskju líkamlegu valdi  án vilja hennar svo þolandinn 

hljóti mögulegan skaða af. Andlegt ofbeldi á sér stað þegar brotamaður svívirðir, niðrar 

eða hótar annarri manneskju svo hún hljóti andlegan skaða (World Health Organisation, 

2003). Í þriðju grein Reglugerðar um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, 

kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum (2015) er ofbeldi skilgreint á eftirfarandi 

hátt: 

„Hvers kyns hegðun sem leiðir til, eða gæti leitt til, líkamlegs eða sálræns skaða eða 

þjáninga þess sem fyrir henni verður, einnig hótun um slíkt, þvingun eða handahófs-

kennda sviptingu frelsis.“ 

Samkvæmt sömu reglugerð (2015) er vinnustaður skilgreindur á þennan hátt: „Umhverfi, 

innanhúss eða utan, þar sem starfsmaður hefst við eða þarf að fara um vegna starfa 

sinna.“  

Þeir lögreglumenn sem höfðu orðið fyrir ofbeldi upplifðu atburðinn alvarlegri eftir 

því hversu alvarlegar afleiðingar ofbeldisins voru. Flest tilfellin gerðust við handtöku en 

einnig við rannsókn mála og þegar þegnar fóru ekki eftir fyrirmælum sem lögregla gaf. 

Árin 1998-2005 voru tilkynnt 685 mál þar sem brotið var gegn lögreglumönnum. Þess má 

geta að brotamenn voru þá í 83% tilfella undir áhrifum áfengis (Guðbjörg S. Bergsdóttir, 

Jón Óttar Ólafsson, Ólafur Örn Bragason og Rannveig Þórisdóttir, 2007). Í desember 2019 

gaf lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu út afbrotatölfræði. Þar kemur skýrt fram að 

ofbeldi í garð lögreglumanna er að aukast en árið 2019 voru skráð tilfelli þar sem 

lögreglumenn urðu fyrir ofbeldi 23% fleiri en síðustu þrjú ár á undan (Lögreglan á 

höfuðborgarsvæðinu, 2019). 

Erlendir fræðimenn hafa fjallað um að lögreglumenn eru gjarnan búnir þeim 

eiginleika að afpersónugera sjálfa sig í þeim tilgangi að brotamenn sem valda þeim 

óþægindum, svo sem beita þá ofbeldi, í starfi sínu hafi ekki áhrif á þá. Grossman (1995) 

segir að í því felist að hugsa um einstaklinginn sem verkefni en ekki sem manneskju sem 

hefur einbeittan vilja á að brjóta gegn lögreglunni ásamt því að hugsa um sjálfan sig sem 

verkfæri og hlut af heild frekar en manneskju en það gerir lögreglumönnum auðveldara 
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að komast yfir erfið verkefni sem þeir takast á við í starfi sínu. Gott dæmi um þetta er  

Búsáhaldabyltingin sem átti sér stað hérlendis árið 2008 en þá stóðu lögreglumenn 

vaktina við Alþingishúsið og vernduðu ráðamenn þjóðarinnar. Reiðir þegnar létu ýmist á 

þeim dynja en þeir voru meðal annars grýttir með steinum og eggjum. Ingólfur Vilhjálmur 

Gíslason (2014) er einn þeirra fræðimanna sem hefur rannsakað Búsáhaldabyltinguna og 

notast við viðtöl við þá lögreglumenn sem voru á vakt. Lögreglumennirnir nefna að þeir 

tóku atburðunum ekki persónulega og einhverjir nefndu að þeir finndu til með fólkinu. En 

sumir lögreglumenn lýstu aðstæðum þannig að þolinmæði þeirra var á þrotum eftir 

margra daga barning og þá langaði að taka ráðin í sínar hendur vegna stöðugs áreitis frá 

mannfjöldanum. Þeir segja að mannfjöldinn hafi verið mjög þreytandi og reynt á hverja 

taug í líkamanum. Þá hafi skipt sköpum að yfirmenn væru að fylgjast vel með þeim og 

nefna að þegar þeir voru orðnir pirraðir að þá var þeim kippt til hliðar.  

3.4.2 Afleiðingar á ofbeldi í garð lögreglumanna 

Þegar lögreglumenn verða fyrir ofbeldi af hálfu almennings þegar þeir sinna 

skyldustörfum sínum er hægt að fara fram á ákæru á hendur geranda. Samkvæmt 

almennum hegningarlögum nr.37/1993 er kært fyrir brot gegn valdstjórn. Við vægari mál 

þurfa lögreglumenn sjálfir að sjá um að kæra og þurfa að gera það undir eigin nafni svo 

að allar persónuupplýsingar svo sem nafn, kennitala, heimilisfang og símanúmer 

lögreglumannsins birtist í gögnum málsins. Ef um alvarlegri brot ræðir tilkynnir embættið 

um brotið og Héraðssaksóknari leggur fram kæru. Í öllum tilvikum rannsakar 

Héraðssaksóknari þegar brotið er á valdstjórn (Héraðssaksóknari, e.d.). Eins og áður kom 

fram getur einstaklingur sem brýtur gegn valdstjórn fengið allt að 8 ára fangelsisdóm 

(Almenn hegningarlög nr. 37/1993).  

3.4.3 Harðræði lögreglumanna 

Vísir fjallaði meðal annars um lögreglumál sem átti sér stað þann 18. mars 2019 en kallað 

var til lögreglu að skemmtistaðnum Irishpub í miðbæ Reykjavíkur en þar var ölvaður 

einstaklingur með læti við dyraverði. Lögreglan mætti á svæðið og veitti dyraverðinum 

aðstoð. Lögreglan átti löng samskipti við manninn sem enduðu þannig að lögreglumaður 

tók glasið af manninum og snéri hann niður. Á leið sinni inn í lögreglubifreiðina á 

lögreglumaðurinn að hafa barið þann handtekna tvisvar sinnum í höfuðið og þegar þeir 

voru komnir í bifreiðina þrýsti lögreglumaðurinn hnénu í háls hans. Lögreglumaðurinn var 

https://www.hersak.is/verkefnin/
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kærður fyrir brot í starfi og málið fór fyrir dóm. Myndband úr lögreglubifreiðinni leit ekki 

vel út og lögreglumaðurinn tekur það sjálfur fram og heldur því fram að hann hafi aðeins 

beitt almennri valdbeitingu sem kennd er í lögreglunáminu en ekki beitt manninn 

harðræði. Hinn lögreglumaðurinn á vettvangi tók undir þau orð. Hinn handtekni sagði fyrir 

dómi ekki muna eftir aðdraganda handtökunnar en man að sér þótti aðgerðir 

lögreglunnar harkalegar og segist enn glíma við verki eftir handtökuna. Lögreglumaðurinn 

sem handtók manninn á Irishpub þann 18 mars 2019 var dæmdur í 45 daga fangelsi í 

byrjun árs (Kolbeinn Tumi Daðason, 25 febrúar 2019). 

Eins og stendur í lýsingu á valdbeitingarstiganum hér að framan þurfa 

lögreglumenn að meta þær aðstæður sem þeir eru í og notast við þá tegund valdbeitingar 

sem best á við þær aðstæður. Ef lögreglumaður er talinn fara offari í beitingu valds, líkt 

og í atvikinu sem er nefnt hér að ofan, getur það haft veruleg áhrif á hann og í alvarlegasta 

tilfelli gæti hann misst starf sitt og verið dæmdur fyrir (reglurnar). Samkvæmt almennum 

hegningarlögum nr. 90/1940 geta lögreglumenn verið dæmdir fyrir alvarlega líkamsárás 

skv. gr. 218 laganna eða manndráp ef þeir ganga of langt í valdbeitingu. 138. grein 

almennra hegningarlaga gefur það til kynna að ef opinber starfsmaður, í þessu tilfelli 

lögreglumaður, brýtur af sér í starfi og ekki eru til viðunandi verklag eða refsing við broti 

hans þá skal hann fá fulla refsingu með möguleika á að hafa hana helmingi þyngri. 

Lögreglan vinnur við krefjandi aðstæður þar sem möguleiki er á að þurfa að taka ákvörðun 

á mjög stuttum tíma og því lítið svigrúm fyrir mistök. Þegar lögreglumenn fara yfir strikið 

í starfi dugar yfirleitt að veita þeim áminningu í starfi (sbr. 21. gr. ssl.,). En ef um er að 

ræða stærra brot í starfi fellur brotið undir almenn hegningarlög en í 132. grein kemur 

fram: 

„Ef opinber starfsmaður… gætir ekki af ásetningi eða stórfelldu gáleysi lögmætra 

aðgerða við meðferð máls eða úrlausn, handtöku, hald, leit, fangelsan eða 

framkvæmd refsingar, eða við beitingu annarra áþekkra úrræða, þá skal hann sæta 

sektum eða fangelsi allt að 1 ári, nema brot hans varði þyngri refsingu að lögum“. 

Afleiðingar harðræði lögreglumanna 

Líkt og þegar brotið er gegn valdstjórninni þá rannsakar Héraðssaksóknari einnig þau mál 

sem berast á borð til þeirra þegar lögreglumaður er talinn beita harðræði í störfum sínum. 

Lögreglumenn eiga í hættu á að vera ákærðir fyrir brot í starfi eða samkvæmt almennum 

hegningarlögum (Almenn hegningarlög nr. 19/1940). 
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4 Framkvæmd rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar er að komast að því hvernig lögreglumenn beita valdi og hvaða 

afleiðingar ákveðin mál hafa á þá. Streituvaldar innan lögreglunnar verða skoðaðir og 

hverjar afleiðingar þeirra eru. Áhersla verður einnig lögð á verklag innan lögreglunnar. 

Rannsóknarspurningin er eftirfarandi: Hvernig beita lögreglumenn valdbeitingu og hvaða 

afleiðingar hefur hún fyrir þá? Spurt verður nánar út í viðfangsefnið með að spyrja út í 

hvernig er brugðist við streitu innan lögreglunnar og hvernig verklag er hjá embætti 

viðkomandi lögreglumanns.  

4.1 Rannsóknarsnið 

Í rannsókinni verður notast við eigindlega rannsóknaraðferð (e. qualitative research) út 

frá grundaðri kenningu (e. grounded theory). Fræðimennirnir Padgett og Taylor voru höfð 

til hliðsjónar við vinnslu rannsóknaráætlunar og aðferðafræði við vinnslu verkefnisins. 

Eigindleg rannsóknaraðferð er afleiðandi (e. deduction) sem merkir að rannsóknin leiðir 

að kenningu og færir okkur einhvern nýjan skilning. Eigindlegar rannsóknir bjóða upp á 

að rannsakandinn setji niðurstöður fram á skapandi hátt vegna þess að úrtakið er lítið og 

þekkingin djúp. Rannsóknin er í sífelldri mótun vegna þess að rannsakendur eru stöðugt 

að fá nýjar upplýsingar. Túlkandi vísindi (e. hermeneutics) er þekkt fyrirbæri innan 

eigindlegra rannsókna, þar sem rannsakandi túlkar niðurstöðu rannsóknar sinnar á þann 

sem hann sér og skilur hana. Túlkunarsinnar skoða gjarnan það sem er ósagt og liggur 

undir yfirborði þess sem sagt er. Þar af leiðandi er rannsakandinn partur af 

rannsóknarferlinu og getur því ekki verið fyllilega hlutlaus. Gögn í eigindlegum 

rannsóknum eru texti, greinar og upplifanir. Gott er að hafa á bakvið eyrað að eigindlegar 

rannsóknir er erfitt að herma eftir og fá nákvæmlega sömu niðurstöður og í fyrri 

rannsóknum (Padgett, 2017).  

Í eigindlegum rannsóknaraðferðum eru yfirleitt lítil úrtök og oft er kafað djúpt í 

viðfangsefnið. Viðtöl eru gjarnan notuð til þess að afla gagna í eigindlegum rannsóknum 

og því fær rannsakandi persónuleg gögn frá hverjum og einum þátttakanda (Charmaz, 

2006). Í þessari rannsókn verður notast við eigindlega rannsóknaraðferð út frá 
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sjónarhorni grundaðrar kenningu og fyrirbæranálgun (e. phenomenological analysis). 

Grunduð kenning (e. grounded theory) nálgast viðfangsefnið út frá félagslegum 

aðstæðum en Glacer og Stauss (1967) settu fram grundaða kenningu og þeir sögðu hana 

útskýra hegðun fólks, viðhorf og merkingu sem það leggur í samskipti. Grunduð kenning 

er bæði notuð til að safna gögnum og greina þau og þar með hefur rannsakandi tækifæri 

til að gefa djúpa innsýn inn í viðfangsefni sitt. Greining fer fram samhliða gagnasöfnun. 

Glacer og Strauss (1967) mæltu gjarnan með því að rannsakendur byrjuðu á að taka viðtöl 

og eftir það ættu þeir að lesa sig til um rannsóknarefnið til að fá betri innsýn í málið og 

setja sig betur í spor viðmælenda. Í þessari ritgerð var spurningalistinn útbúinn út frá 

ýmsum fræðilegum greinum og fyrirliggjandi rannsóknum. Einna helst var notast við 

rannsókn embætti ríkislögreglustjóra á ofbeldi í garð lögreglumanna, rannsókn á streitu 

og starfsánægju lögreglumanna, lögreglulögum nr. 90/1996 ásamt fræðigreinum 

Sunshine og Tyler (2003) um fjölmiðlaumfjöllun á lögreglu og rannsókn Granér og Willson 

(2000) um vinnustaðamenningu og notkun lögreglumanna á svörtum húmor. Þegar 

viðtölum var lokið aflaði rannsakandi fleiri gagna til að styðja við viðfangsefni sitt. Kostir 

grundaðrar kenningar eru margir, rannsakendur vinna kerfisbundið, eru sífellt að 

endurmeta gögnin og kenningar sínar og eru í stöðugri sjálfsgagnrýni eða sjálfsvinnu. 

Helsti ókostur grundaðrar kenningar er að hún getur tekið ansi langan tíma í framkvæmd 

(Creswell,2005). 

Fyrirbæranálgun (e. phenomenological analysis)  nálgast efnið  frá sjónarhorni 

einstaklinga og viðmælendum gefið tækifæri á að koma sinni skoðun á því fyrirbæri sem 

verið er að skoða á framfæri. Slíkt er gert með viðtölum, þá gjarnan opnum viðtölum eða 

hálfopnum viðtölum þar sem rannsakandi getur stýrt því sem viðmælandinn talar um. 

Sameiginleg reynsla viðmælenda er skoðuð. Rannsakandi kemur að efninu með opinn 

hug, fyrirfram ákveðnar hugmyndir um hvað sé raunveruleiki eru settar til hliðar eða út 

fyrir sviga (bracketing). Í fyrirbæranálgun eru atburðir gjarnan skoðaðir fyrir og eftir að 

eitthvað atvik kemur upp í lífi einstaklings, eins og í þessu tilviki verður spurt um streitu í 

starfi, eftir að viðkomandi fann fyrir vinnutengdri streitu (Padgett, 2008). Í rannsókninni 

munu þátttakendur verða spurðir út í sína reynslu á streitu í starfi, hvað veldur henni og 

hvernig er átt við hana. Viðtöl eru skoðuð til að lýsa aðalkjarna eða þema og í viðtölum er 

leitað eftir lýsandi orðasamböndum. Orðasamböndin eru svo tengd saman til að byggja 

upp ramma í kringum niðurstöðurnar (Charmaz, 2006). 
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4.2 Viðtöl og viðmælendur 

Í þessari rannsókn verða tekin viðtöl þar sem notast verður við hálfstöðluð og grunduð 

viðtöl þar sem viðmælandi svarar opnum spurningum af spurningalista rannsakanda. 

Viðmælandi má tala frjálslega og þar með getur rannsakandi bætt við spurningum ef við 

á. Þegar unnið er út frá grundaðri kenningu þarf rannsakandi að vera leiðandi og stýra 

viðtalinu þannig að viðmælandi fari ekki langt út fyrir viðtalsrammann en út frá 

fyrirbæranálgun má viðmælandi tala frjálslega (Creswell, 2005). Í þessari rannsókn verður 

stuðst við viðtalsramma en ef að viðmælandi ræðir atvik sem rannsakandi getur spurt út 

í til að dýpka þekkingu á rannsóknarefninu má rannsakandi nýta sér það tækifæri. 

Viðtalsramminn er verkfæri rannsakanda til að hafa öll viðtölin eins hjá öllum 

viðmælendum, yfirleitt eru það fyrirfram ákveðnar spurningar sem á að spyrja sem hafa 

ákveðin þemu. Rannsakandi þarf að gæta þess að nota opnar spurningar og þegar spyrja 

á nánar út í viðfangefni verða notað hugtök eins og : hvað, hvernig, hvers vegna og af 

hverju en alls ekki spurninga sem krefjast já/nei svara (Charmaz, 2006). Í þessari rannsókn 

eru þemu þau lykilhugtök sem eru skilgreind hér að ofan: streita, streituvaldur og 

vanlíðan. Rannsakandi leiðir viðtalið og þarf mögulega ekki að spyrja allra spurninganna 

því viðmælandinn gæti svarað þeim ósjálfrátt í umræðu.  

Viðtöl voru tekin við alls tíu lögreglumenn, eða þar til kenningarlegri mettun var 

náð. Notast var við viðtalsramma sem útbúinn var fyrir viðtölin en með því er verið að 

tryggja að allir fái sömu grunnspurningarnar. Viðmælendurnir höfðu ekki allir sömu sögu 

að segja og þar að leiðandi voru einhverjir spurðir nánar út í sitt viðfangsefni með ítarlegri 

spurningum.  

Þátttakendur eru allir starfandi lögreglumenn, einblínt var á að fá að hafa 

samband við lögreglumenn sem vinna í mismunandi lögregluembættum og eiga ólíka 

starfsferla til að gæta fjölbreytileika. Viðmælendurnir voru frá eftirfarandi embættum: 

Lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu, lögreglustjóranum á Suðurnesjum, 

lögreglustjóranum á norðurlandi eystra, lögreglustjóranum á vestfjörðum og sérsveit 

ríkislögreglustjóra. Viðmælendur verða ekki bornir saman, nema þá kannski í 

undantekningar tilfellum en leitast verður eftir reynslu hvers og eins til að fá sem bestu 

heildarsýn. 
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 Í eigindlegum rannsóknum eru þátttakendur yfirleitt valdir eftir hentugleika en 

reynt er að velja fjölbreyttan hóp viðmælenda (Padgett, 2008). Í þessari rannsókn voru 

viðmælendur valdir eftir hentugleika en rannsakandi óskaði eftir viðmælendum á 

facebook síðu sinni og fékk með þeirri aðferð fjóra viðmælendur. Í kjölfarið setti maki 

rannsakanda inn auglýsingu á lokuðum Facebook hóp þar sem kjaramál lögreglumanna 

eru rædd og þannig gat rannsakandi gætt að fjölbreytileika og talað við lögreglumenn sem 

ekki allir vinna fyrir sama lögregluembætti og hafa ólíkan starfsferil að baki. Líklega hafði 

það áhrif á viðmælendur að maki rannsakanda auglýsti inni á lokaðri síðu sem 

lögreglumenn hafa einungis aðgang að. Túlkun rannsakanda er sú að viðmælendur hafi 

fengið það á tilfinninguna að hann hafi haft skilning á málefninu og viljað segja sína sögu 

og upplifun. Rannsakandi tók tíu eigindleg viðtöl, við fimm lögreglumenn og fimm 

lögreglukonur, eða þar til kenningarlegri mettun (e. theoretical saturation) var náð. Talið 

er að kenningarlegri mettun er náð þegar rannsakandi sér endurtekningar í viðtölum 

sínum (Charmaz, 2006). Viðtöl við viðmælendur voru tekin eftir vinnutíma á heimili og á 

vinnustað rannsakenda. Sjö þeirra fóru fram í gegnum myndbandssímtal í tölvu en þrjú 

þeirra voru tekin undir fjögur augu á heimili rannsakanda. Rannsakandi lýsti yfir trúnaði í 

byrjun hvers viðtals og viðmælendum hefur verið gefið nýtt nafn svo ekki sé hægt að rekja 

orð viðmælenda aftur til þeirra. 

4.3 Afritun og kóðun 

Í kjölfar viðtalanna voru þau afrituð og þar af leiðandi kóðuð þar sem reynt er að 

greina þemu sem koma endurtekið fram. Gögnin voru stöðugt greind og þau borin saman 

til að setja fram niðurstöður. Á meðan gögnin voru í greiningu notaðist rannsakandi við 

nótur og punktaði hjá sér ef eitthvað vakti áhuga. Þemun og flokkarnir sem koma úr hverri 

greiningu leiða rannsakanda áfram eða í nýjar áttir og því getur rannsakandi alltaf breytt 

um stefnu þannig að kenningarlegri fullnægingu eða mettun er náð (Charmaz, 2006).  

4.4 Fyrirliggjandi gögn 

 Skjölin sem var notast við gerð viðtalsrammans og við fræðilega hluta verkefnisins 

eru eins og áður hefur komið fram ýmis lög og reglugerðir frá Alþingi, efni sem er gefið út 

af Ríkislögreglustjóra, rannsóknir á vegum Ríkislögreglustjóra, bækur, fræðigreinar og 

aðrar erlendar rannsóknir sem snerta viðfangsefnið. Einnig var notast við fréttagreinar til 

að fjalla um fjölmiðlaflutning en rannsóknir þess viðfangsefnis eru af skornum skammti. 
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Rannsakandi skrifaði vettvangsnótur á meðan gagna var aflað. Vettvangsnótur eru 

dagbók rannsakanda og tól til að meta umhverfið á meðan viðtölum stendur. Hér leitaðist 

rannsakandi við að losa um eigin skoðanir og tilfinningar á málefninu án þess að hafa áhrif 

á niðurstöður rannsóknarinnar. Þetta mætti kalla óformlega kóðun því rannsakandi getur 

túlkað það sem ekki kemur fram og grafið undir yfirborð þess sem viðmælandi segir í 

viðtalinu.  

4.5 Lykilhugtök 

Lykilhugtök í rannsókninni eru valdbeiting, verklag, streita, steituvaldur og vanlíðan. 

Miðað við gögn og umræðu um málaflokkinn munu þessu hugtök að öllum líkindum 

birtast í rannsókninni. Notast er við fyrirliggjandi skilgreiningu á hugtökunum.  

Þar sem rannsóknin er eigindleg er ekki hægt að segja að hugtökin séu breytur en 

þau myndast í þegar rannsakandi fer yfir viðtölin og út frá lykilhugtökunum myndast 

þemu. Hugtökin verða mæld með viðtölum, spurningum og upplifun viðmælenda. Til þess 

að gæta áreiðanleika í rannsókninni var notast við hálfstaðlaðan spurningalista, þannig að 

allir viðmælendur fengu sömu grunnspurningarnar svo hægt sé að mæla fyrirliggjandi 

hugtök. Greining gagna skiptir miklu máli í eigindlegum rannsóknum hvað varðar 

réttmæti, rannsóknin getur tekið stöðugum breytingum og því skiptir máli að 

yfirborðsréttmæti sé gott, þ.e. að rannsakandinn finni og sjái að hann sé að fá mettun á 

mælingu hugtakanna með viðtölunum (Taylor, 2016). 

Greining gagna kemur skipulagi á gögn og rannsakandi ákveður greiningarleið 

yfirleitt fyrirfram en í eigindlegum rannsóknum er það ekki hægt. Þegar viðtölunum lauk 

tók við kóðunarferli og þemugreining. Þemugreiningin er ákveðin fyrirfram með 

lykilhugtökum sem verða höfð til hliðsjónar við gagnaöflun, en þau geta auðveldlega 

breyst því rannsóknaferlið getur tekið óvænta stefnu og við vinnslu þessa verkefnis 

bættust við óvænt þemu sem ekki var lagt upp með í upphafi. Í grundaðri kenningu fer 

gagnagreining fram samhliða gagnaöfluninni svo í þessari rannsókn var greiningin stöðugt 

í gangi eftir að gagnaöflun hófst (Padgett, 2008). 

Kóðunin veitir rannsakanda innsýn í félagslegan veruleika á huglægan og 

vísindalegan hátt því markmiðið með rannsókninni er að fá djúpan og persónulegan 

skilning á viðfangsefninu og rannsakandi reynir að skoða undirliggjandi skilaboð í því sem 

kemur fram í viðtölunum. Rannsakandi setur sér kóðunarramma í grundaðri kenningu 
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áður en kóðun hefst. Kóðin þurfa að vera byggð á markmiði rannsóknarinnar, í þessu 

tilfelli var notast við lykilhugtökin, og veita aukinn skilning á því. Kóðarnir varpa ljósi á 

tengingu þeirra þátta sem fram koma í rannsókninni og ættu að veita aukna dýpt og 

skýrleika í rannsóknina. Kóðun fer fram í eftirfarandi skrefum:  

1. Skilgreina greiningartækið. 

2. Afritun texta þegar um viðtal er að ræða. 

3. Gögn skoðuð og lesin. 

4. Þróa flokka og kóðun út frá: gögnum úr rannsókninni, fyrri rannsóknum og 

kenningum. 

5. Kóða allan textann.  

6. Meta samræmi milli kóðunar. Endurtaka kóðun ef það er ekki samræmi.  

7. Draga ályktun á flokkunum. 

8. Skrifa nákvæma lýsingu á aðferð og niðurstöður í skýrslu (Padgett, 2008). 

Sá hópur sem verið er að skoða í þessari rannsókn eru íslenskir lögreglumenn. 

Lögreglumenn á Íslandi eru tæplega 800 talsins og starfa fyrir 9 lögregluembætti auk 

Ríkislögreglustjóra og Héraðssaksóknara (Þingskjal 1610/2019). Þar sem úrtakið er lítið, 

aðeins 10 lögreglumenn, verður ekki hægt að alhæfa niðurstöður úrtaksins yfir á þýði en 

með þessari rannsókn verður hægt að sjá gróflega hvernig ofbeldi, álag og öryggi 

lögreglumanna birtist við skyldustörf þeirra (Taylor, 2016). 

Ekki er hægt að fullyrða hvort það sé einhver ein rannsóknaraðferð heppilegri en 

önnur til að framkvæma rannsókn að þessari gerð. Það þykir góð rannsóknaraðferð að 

senda út spurningalista með það markmið að geta tekið stórt úrtak og fá sem bestu 

niðurstöður. En í þessu rannsóknarverkefni þar sem verið er að leitast eftir dýpri og 

persónulegri reynslu á eigindleg rannsóknaraðferð og viðtöl betur við. Í viðfangsefni sem 

þessu er erfitt að senda út staðlaða spurningalista til að fá dýpt og persónulega reynslu í 

verkefnið og það fer líka eftir hverjum og einum viðmælanda hvort spurningarnar eiga við 

eða ekki. Með viðtölum fær rannsakandi tækifæri og svigrúm til að aðlaga spurningarnar 
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að viðmælendum eftir þörfum og fengið þannig sem mestar og bestar upplýsingar með 

hverju viðtali. Það helsta sem kæmi nýtt út úr þessari rannsókn er að hún heimfærist yfir 

á íslenska lögreglumenn og að einhver sjái sér tækifæri til að rannsaka málefnið enn 

frekar. 

Gæði eigindlegra rannsókna eru vandmeðfarin, aðallega vegna þess að engir tveir 

rannsakendur túlka hlutina nákvæmlega eins. En hægt er að auka réttmæti eigindlegra 

rannsókna með því að bera gögnin saman við önnur gögn, greina öll gögnin, skoða 

undantekningar, notast við fleiri en eina aðferð og reyna að hrekja tilgátuna. Gæði 

eigindlegra rannsókna snúast um vel rökstutt mál og rannsóknaraðferðir en ekki um 

marktækni og alhæfingu vegna þess að úrtök eigindlegra rannsókna eru lítil og því er ekki 

hægt að yfirfæra þau á þýði. Þegar um eigindlegar rannsóknir ræðir er gott að fá 

jafningjamat á gæðum rannsóknarinnar (Taylor, 2016). 
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5 Niðurstöður  

Í rannsóknarverkefninu var upplifun lögreglumanna skoðuð á valdbeitingu, streitu og 

umfjöllun fjölmiðla um störf lögreglunnar. Leitast var eftir persónulegri reynslu og betri 

innsýn í hugarheim lögreglumannanna á þessum hugtökum. Út frá viðtölunum komu fram 

fimm meginþemu og þrjú undirþemu. Í þessum kafla verður farið yfir þemun og þau 

útskýrð auk þess sem vitnað verður í viðtöl lögreglumannanna sem tóku þátt í þessari 

rannsókn.  

Fyrsta þemað sem rætt verður er starfsánægja en allir viðmælendur lýstu hvernig 

þeir ákváðu að fara í lögregluna, hvernig þeim líður í vinnunni og hvort þeir upplifa óöryggi 

í starfi. Annað þemað er valdbeiting og út frá því myndast tvo undirþemu en þau eru 

harðræði lögreglumanna gagnvart borgurum og einnig ofbeldi í garð lögreglumanna. 

Lögreglumenn voru meðal annars spurðir út í hvort þeir hefðu orðið fyrir ofbeldi í starfi 

og hvort þeir hefðu upplifað að þeir sjálfir hefðu einhvern tíma gengið of langt í 

valdbeitingu við skyldustörf sín. Þriðja þemað snýr að streitu lögreglumanna en í viðtalinu 

voru lögreglumennirnir spurðir út í hvort þeir hafi fundið fyrir streitu í starfi, hverjir þeirra 

helstu streituvaldar væru og hvernig hægt væri að koma í veg fyrir streitu þegar kemur að 

lögreglu. Fjórða þemað er  fjölmiðlaumræða þar sem umfjöllun á málefnum lögreglu, 

stöðu lögreglunnar þegar einstök mál lögreglu eru tekin fyrir, og upplifun 

lögreglumannanna á umfjölluninni. Fimmta þemað er verklag en lögreglumenn voru 

spurðir út í hvernig þeim fyndist verklag í þeirra embætti og hvort þeir upplifi að það sé 

samræmi á verklagi milli embætta. 

5.1 Starfsánægja 

Í þessum kafla verður rætt um starfsánægju viðmælenda en þeir voru spurðir út í af hverju 

þeir byrjuðu í lögreglunni, hvort þeim líkar vel við starf sitt og hvort ánægja þeirra í starfi 

hafi alltaf verið mikil. 

Í könnun á líðan og streitu lögreglumanna (2008) kom í ljós eins og fram kom hér 

að framan að þeir lögreglumenn sem starfa á höfuðborgarsvæðinu finni fyrir meiri streitu 

en þeir sem vinna á landsbyggðinni og eru líklegri að verða þunglyndir eða kvíðnir. Út frá 

þessari rannsókn er vandséð hvort það eigi við rök að styðjast. Katla lýsir ástandinu hjá 

dreifbýlislögreglunni ágætlega og draga má þá ályktun út frá orðum hennar að 

starfsánægja hennar sé mikil. Hún ber saman tvö embætti sem hún hefur unnið fyrir og 
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segir að þar sem hún starfar í dreifbýli ganga lögreglumennirnir í öll störf en þar séu færri 

útköll. Hún lýsir þessu svona: 

„Mér líkar bara mjög vel við flest af því og [hik] ákvað að vera vera hérna megin frekar 

en hinum megin vegna þess að  [hik] mig langaði alveg að fara aftur hinum megin þar 

sem er meira að gera en hér er það fjölbreyttara. Hér er meiri ábyrgð á einstaklinginn 

sko heldur en í þéttbýlinu þar sem æi  þú ert bara með eitt tannhjól. Þá hérna [hik] 

þú kemur kannski á vettvang  en svo kemur bara rannsókn eða fíknó eða 

kynferðisafbrotadeild sem tekur við en hér náttúrulega ertu þetta allt. Það heillar 

mig.“

Samkvæmt könnun á líðan og streitu í starfi hjá lögreglumönnum (2008) upplifir 

stór meirihluti lögreglumanna meðalmikla streitu við störfin sín. Viðmælendum þessarar 

rannsóknar líkar öllum við starf sitt en hafa þó allir upplifað streitu í starfi á einhverjum 

tímapunkti. Ingólfur lýsir þessu á hnitmiðaðan hátt: „Vandamálið er pínu áhuginn, það er 

allt svo gaman.“ Allir höfðu mismunandi sögu og ástæðu fyrir því að hafa gengið í 

lögregluna. Sjö viðmælendur af tíu ætluðu að prófa að vera lögreglumenn í stuttan tíma 

og hafi út frá því fundið ævistarfið sitt. Fróðlegt var að heyra hvernig viðmælendur lýstu 

þessu en það er eins og þarna hafi viðmælendur loksins fundið síðasta púslið í púsluspilið. 

Katla lýsir þessu á eftirfarandi hátt: 

„Ég er að detta í 17 ár í löggunni. Ég byrjaði hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, 

götulögga, en var síðan boðin að koma hingað sem ég starfa núna vegna þess að það 

vantaði kvenlöggu í þrjá mánuði en ég er búin að vera hér í sextán ár.“ 

Flóki endaði líka sem lögreglumaður fyrir tilviljun: 

 „Ég byrjaði í löggunni fyrir algjöra tilviljun, það var eiginlega bara þannig. Það var 

hérna, það vantaði lögreglumann og ég ákvað að sækja um því mig vantaði vinnu. 

Mér fannst þetta alltaf forvitnilegt og borið virðingu fyrir lögreglunni og langaði að 

prófa þetta [hik] og já, það eru 21 ár síðan.“ 

Einn viðmælandi ákvað að fara í lögregluna eftir að hafa verið vitni af góðum 

vinnubrögðum lögreglumanns eftir að vinur hans framdi sjálfsvíg. 

 „Við náttúrulega hringjum bara á lögguna skilurðu. Og lögreglumaðurinn sem kom á 

vettvang hann bara [hik] gerði þetta bara svo vel skilurðu? Hann kom bara á vettvang 

og var svo rólegur og svo mikið tilbúinn til að hjálpa og leysa úr þessum skíta 

aðstæðum. Þarna var ég bara, mig langar til að gera þetta.“ 

Tveir viðmælendur höfðu stefnt á að verða lögreglumenn frá því þeir muna eftir 

sér. Lilja lýsir því svona: „Ég ætlaði mér alltaf í lögguna frá því að ég var barn. Ég sagði sko 
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fimm ára við mömmu og pabba að nú kynni ég að lesa og skrifa og ég þyrfti ekkert meira 

því ég ætlaði að verða lögga.“ 

Mat mitt sem rannsakandi er að allir viðmælendur passa vel við starf sitt og 

greinilegt er að þeim líður vel þar þrátt fyrir að hafa upplifað streitu. Þegar einn 

viðmælandi er spurður hvers vegna hann fór í lögguna er svarið: „Ég veit það ekki, það er 

bara eitthvað heillandi við þetta.“ 

5.2 Streita lögreglumanna 

Líkt og rannsókn Tehrani (2004) gefur til kynna getur lögreglustarfið valdið streitu í lífi 

þeirra sem sinna því. Viðmælendur voru spurðir út í hvaða þættir þeir upplifa sem 

streituvalda í starfi sínu og almennt hjá lögreglumönnum og hvernig hægt væri að koma í 

veg fyrir streitu hjá starfstéttinni. Allir tíu viðmælendur finna fyrir eða hafa fundið fyrir 

starfstengdri streitu (e. work-related stress) á einhvern hátt. Líkt og Ólafur Örn Bragason 

o.fl. (2008) notuðust við í rannsókn sinni á streitu lögreglumanna verða upplifanir 

viðmælenda flokkaðir í stjórnsýslulega streitu eða verkefnatengda streitu.  

5.2.1 Upplifun einstaklinga á streitu 

Undir stjórnsýslulegri streitu nefndu viðmælendur eftirfarandi þætti: óskýrt verklag, að 

fara fyrir dóm, lögreglumenn væru undir höggi bæði almennings og dómskerfis, fámennt 

lögreglulið, langar vaktir og þar með fjarvera frá heimili, slæmt bakland og mórall.  

Sex viðmælendur nefndu einhverskonar óöryggi sem streituvald og undir því er: 

óöryggi við að vita ekki hvað á að gera þegar komið er á vettvang, óskýrt verklag, hræðsla 

eftir útkall þar sem útkallið var mun stærra og veigameira en tilkynningin bar til kynna og 

lögreglumenn eru stöðugt undir ámæli almennings. Ingólfur lýsti fyrir mér útkalli sem 

hann lenti í þar sem aðstæður voru mun verri en mat var lagt á þegar tilkynningin barst:  

„Þegar maður rýnir í hlutina eftir á. Eins og í sumar, þá fórum við í eftirlit í eina íbúð 

og það var bara eitt. Þegar við ruddumst inn var þar haglabyssa. Þá hugsar maður já 

ok, við vitum aldrei hvað maður er að fara inn í. Við fórum þarna þrjú saman en inni 

í íbúðinni voru þau sjö með vopn og fleiri vopn á efri hæðinni. Ég var aldrei öruggur í 

þessum aðstæðum en ég upplifði ekki óöryggi þegar ég var á staðnum.“ 

Eins og fram kom áðan eru ekki allir lögreglumenn sáttir með aðbúnað lögreglunnar og 

var það einnig nefnt sem streituvaldur. Ingólfur lýsir því svona: 
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„Öryggið er ekki neitt og mér finnst þarna verið að svína á lögreglumenn og það 

verður ekkert gert í þessu og við höfum bara séð það í okkar nágrannalöndum sko. Í 

Danmörku voru tveir lögreglumenn skotnir og þá var gert eitthvað í því.“ 

 

Undir verkefnatengda streitu falla eftirfarandi þættir: hræðsla við að gera mistök, hræðsla 

eftir útkall, hótanir og ofbeldi í garð lögreglumanna, að starfa í litlu samfélagi, of miklar 

kröfur í eigin garð og erfið verkefni. Þar sem þetta er eigindleg viðtalsrannsókn voru 

skiptar skoðanir á hverjir streituvaldar eru í starfinu enda eru viðmælendur að segja eigin 

skoðun og upplifun. Eins og Weislinger (1985) gaf út þá upplifa einstaklingar málin á 

jafnmisjafna vegu og þau eru mörg. Lögreglustarfið er streituvaldandi starf þar sem 

einstaklingar mæta í vinnuna og vita ekki hvað bíður þeirra þann daginn. Samkvæmt 

Stephens og Long (2000) setja erfið útköll strik í reikninginn og geta valdið mikilli streitu 

eða jafnvel áfallastreitu. Lilja nefndi það einnig að hún lenti í alvarlegu útkalli sem virtist 

ekki alvarlegt þegar það var kallað upp til lögreglu. En þegar hún mætti á svæðið mætti 

henni maður vopnaður tveimur hnífum og hljóp í áttina til hennar og félaga hennar.  

„Það var lukka að það gerðist ekkert meira í því máli. Það var ekkert annað en heppni. 

Þetta var á tímabili þar sem sérsveitin var vopnuð út af hryðjuverkaógn og hérna [hik] 

við vorum send í þetta útkall sem var mjög óskýrt og það var fyrir þess sakir að 

metnaðarfullir sérsveitarmenn á vakt kalla og spyrja hvort við viljum fá þá með. Það 

var ekkert sem benti til þess að við þyrftum að fá þá með. En svarið okkar var hikandi 

en við þáðum aðstoðina. Og við lendum í þessu, fáum mann hlaupandi til okkar með 

tvo hnífa á lofti. Og maður spyr sig alveg hvað ef þeir hefðu ekki komið? Hvað ef þeir 

hefðu ekki verið betur búnir en við?“ 

 

Í rannsókn ríkislögreglustjóra á líðan og streitu lögreglumanna var ekki marktækur 

munur á milli þess sem lögreglumenn fundu fyrir stjórnsýslulegri streitu og 

verkefnatengdri streitu (Ólafur Örn Bragason og Ólafur Kári Júlíusson, 2008). Fleiri 

viðmælendur nefndu einhvern streituvald sem tengist stjórnsýslulegri streitu við vinnslu 

þessa verkefnis en ekki allir nefndu atriði sem fellur undir verkefnatengda streitu. Lilja 

lýsti óöryggi sínu í starfi á þennan hátt: 

„Mér finnst streituvaldandi að vita af því að líða alltaf eins og maður sé undir höggi. 

Eins og maður er að sjá að lögreglumenn verða ákærða hér og þar, fyrir jafnvel að 

gera eitthvað sem er neyðarvert. Maður veit að þarna var aðili sem var í þannig 

aðstæðum að hann vissi að hann gæti ekki fengið neitt bakköpp. Og er kominn í 

þessar aðstæður og þarf að bjarga sér. Svo kannski fær hann dóm fyrir. Þetta er 
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jafnvel fólk sem er ekki með aðra menntun á bakinu og er búinn að missa 

lífsviðurværi sitt. Fyrir jafnvel eitthvað smotterí í raun að vera kominn á háa C-ið af 

hræðslu. Og ákvarðanir sem við þurfum að taka á splittsekúndu séu harðlega 

gagnrýndar. Það er eitthvað sem væri hægt að ræða í marga daga hvað hafði verið 

best að gera í þessum aðstæðum.“ 

Þeir lögreglumenn sem vinna í dreifbýli segja það eitt að starfa á stóru landsvæði 

og í litlum bæjum þar sem allir þekkja alla valda þeim streitu. Í dreifbýli viðgengst 

svokallaður sveitalöggustíll (e. soft policing) þar sem þeir þurfa að temja sér auðmjúkan 

vinnustíl og þar kemur meðal annars inn í að nota orð sín sem vopn ásamt því að 

þjónustuhlutverk dreifbýlislögreglunnar virðist vera meira en annarsstaðar. Þar spilar inn 

í landfræðileg stærð embættisins og hvaða þjónusta er í boði í embættinu (Wooff, 2017). 

Á Íslandi birtist þetta í þeirri mynd að einhver embætti sinna til dæmis þrifum eftir sjálfsvíg 

og skutla ölvuðum ökumönnum langar vegalengdir heim. 

Það er bæði bölvun og blessun að þekkja nær alla í umdæminu að þeirra sögn. 

Katla lýsir þessu vel: „Það er enginn greinarmunur gerður á lögreglugallanum og síðan 

gallabuxunum þínum.“ Samfélagsþegnar í dreifbýli virðast halda að aðgengi að 

lögreglumönnum sé mikið því samfélagsþegnarnir vita gjarnan hvar þeir eiga heima eða 

hafa símanúmerin þeirra og hafa þá samband beint við þá í stað þess að hringja í 

neyðarlínuna. „Þú færð símhringingar, sms, messenger og bara hvað sem er allan 

sólarhringinn sko.“  

Dreifbýlislögreglumenn lenda frekar í því að vera einir á vakt heldur en 

lögreglumenn sem starfa fyrir stærri/fjölmennari embætti. Katla nefndi það sem einn 

helsta streituvaldinn í sínu starfi og lýsir því svona:  

„Við erum náttúrulega fá og ég hef þurft að standa margar vaktir ein. Við unnum á 

tímabili ein hérna. Það er streita í því. Maður var með allt í gangi í hausnum, já maður 

var að byggja sig upp ef eitthvað mundi gerast og þá vildi maður ekki klúðra neinu 

sko. Svo hefur maður bara lent í því að vera kallaður út og vera einn og það er engin 

bakvakt eða neitt og fara í [hik] já fara ein og slást. Kannski líkamsárás eða 

ölvunarakstur og kannski fjórir á móti mér einni.“ 

 

5.2.2 Hvað er hægt að gera til að koma í veg fyrir streitu 

Eins og áður hefur komið fram skiptir félagslegur stuðningur miklu máli í störfum lögreglu 

og ekki síst þegar kemur að streitu í starfi en þessi stuðningur dregur úr streitu 



46 

lögreglumanna og kemur í veg fyrir alvarlegar afleiðingar streitu (Stephens og Long, 

2000).  Þeir viðmælendur sem vinna á föstum vöktum, þ.e.a.s. með sama fólkinu og eftir 

rútínukerfi 2-2-3 eða 5-5-4, finna fyrir minni streitu heldur en þeir sem vinna eftir 

valfrjálsu kerfi. Þetta nefna einnig þeir lögreglumenn sem vinna í dreifbýli þar sem 

embættin eru fámenn og allir þekkja alla. Þarna fá lögreglumennirnir tækifæri til að 

kynnast hver öðrum, þekkja inn á alla og vita hvar þeir hafa samstarfsfélagana. Flóki lýsti 

þessu svona:  

„Ég persónulega er svolítið á því að að streitan hún kemur svolítið út frá þáttum sem 

við getum hugsanlega ráðið svolítið yfir eins og til dæmis eins og þú vitir bara til 

dæmis með hverjum þú ert að vinna. Að þú vitir alltaf fyrirfram með hverjum þú ert 

að vinna og það myndist svona ákveðið töluvert traust milli fólks. Emmm ég held það 

sé mjög [hik] eða það er mín persónulega skoðun að vera alltaf að skipta á milli 

skilurðu, einstaklingar sem eru að vinna saman. Þannig að þarna kannski með því að 

laga það, að það sé einhverskonar ferli á því þá… að skipuleggja heilu vikurnar þar 

sem sömu einstaklingarnir eru að vinna saman skilurðu í staðinn fyrir að vera alltaf 

að skipta. Það er til dæmis eitt sem gæti minnkað streitu. Og maður veit alveg til þess 

að lögreglumenn eru með einstaklinga með sér sem þeir treysta ekki og þekkja ekki 

og taka öðruvísi á málum sem þeir lenda í því þeir vita ekki svona hvernig bakland 

þeir hafa. Það skapar streitu að geta ekki tekist á við mál sem þeir eiga að geta tekist 

á við vegna óvissu um, hvað á ég að segja, manninn sem er við hliðina á þér.“ 

Allir viðmælendur nefna mikilvægi þess að lögreglumenn fái viðeigandi stuðning þegar 

þeir finna fyrir streitu í starfi. Flestir hafa góða reynslu af félagastuðningakerfinu eins og 

fram hefur komið en mikilvægi fagþjónustu er einnig mikilvæg að sögn viðmælenda: 

„Sko það hefur gefið rosa góða raun að eftir að svona atburðir gerast að viðra þetta 

(e. breefing), vera með viðrun og reyna að fara yfir kannski hópurinn sem er á 

vettvangi fer saman yfir þetta og hver og einn fær að koma með sína hlið og spjalla 

um málin því þá færðu... ég hef oft verið á svona fundum og þú færð kannski svona 

betri heildarsýn á málin því þú hefur oft svona hluta af heildarmálinu en þegar allir 

koma saman þá kannski verður myndin skýrari. Það getur oft hjálpað 

lögreglumönnum því þá kannski átta þeir sig á því að þetta var ekkert endilega neitt 

þeim að kenna og þá eru þeir ekki að kenna sjálfum sér um og eiga ekkert að taka 

það á sig. Það er náttúrulega stór hluti sko. Svo er náttúrulega mjög mikilvægt að 

gefa lögreglumönnum tækifæri á að ræða við einhverja sálfræðinga sem eru ótengdir 

vinnunni og að þú getur bara farið á einhverja stofu út í bæ og er ótengd 

vinnuveitandanum. Og það er alveg boðið upp á það, ekkert mál, það er bara eitt 

símtal og þá geturðu sótt þá aðstoð sko. Ég held það sé alveg rosalega jákvætt sko 

og mikið framfara skref þegar boðið var upp á það.“ 

Fjölskyldumeðlimir lögreglumanna finna einnig fyrir streitu og sú streita stafar 

mestmegnis  vegna fjarveru lögreglumannsins frá heimili og fjölskyldan veit aldrei í hvaða 



47 

aðstæðum viðkomandi er í vinnunni (Kirschman, 2000). Viðmælendur nefna einnig að 

starfið mætti vera fjölskylduvænna og það væri hægt að framkvæma meðal annars með 

því að stytta vaktirnar sem yfirleitt eru 12 tímar niður í 8 tíma. 

 „Hérna erum við með 12 tíma vinnukerfi og það veldur streitu að vera í vinnunni í 12 

tíma. Ég held að við þurfum að breyta því. Og [hik] ég veit ekki alveg hvernig, 

einhvernveginn minnka vinnuskylduna og þá sérstaklega þegar við erum á 

næturvöktum…. Ef þú ert lögreglumaður, þá reynir ansi mikið á makann. Sérstaklega 

í tengslum við börn, það er bara svolítið svona.“ 

Einnig kom fram að starfsstöðvarnar mættu leggja sig meira fram í að koma fram 

við lögreglumennina sem starfsmenn en ekki eign ríkisins. Það væri hægt að útfæra með 

því að til dæmis gefa öllum páskaegg um páskana eða litla jólagjöf um jól. Einnig væri gott 

upp á móralinn að setja á föstudagskaffi einu sinni í mánuði eða eitthvað álíka. 

Allir viðmælendur nefndu að lögreglumenn væru of fámennir og að það mæðir 

mikið á starfandi lögreglumönnum vegna þess. Nefndu það allir lausn til úrbóta að fjölga 

í liði lögreglumanna. Inga lýsti því á eftirfarandi hátt: 

„Það þarf að fjölga í lögreglunni. Það er mjög mikið álag á hvern lögreglumann, það 

eru alltof margar aukavaktir og maður er að vinna meira en maður þarf. Og þarna 

það eru alltof mörg verkefni á hverri könnu fyrir sig skilurðu“. 

Lögregluembættin geta verið fullmönnuð en miklu máli skiptir hvort 

lögreglumennirnir séu menntaðir eða ekki. Samkvæmt könnun um líðan og streitu í starfi 

frá árinu 2008 bera menntaðir lögreglumenn meiri ábyrgð en þeir sem eru ómenntaðir 

og reynsluminni (Ólafur Örn Bragason og Ólafur Kári Júlíusson, 2008).  Pálmar lýsir því 

svona: 

„Í ákveðnu embætti er til dæmis alltaf undirmannað og það eru afleysingarmenn sem 

koma og staldra stutt við, kannski í einhverja mánuði og svo framvegis. Það er alltaf 

nýr og nýr maður að koma og það er alltaf verið að byrja upp á nýtt að kenna skilurðu. 

Og um leið og hann kann eitthvað þá er hann farinn og nýr kominn. Það vantar 

stöðugleika.“ 

5.2.3 Samantekt á streitu 

Allir viðmælendur hafa fundið fyrir streitu í starfi og birtist hún á marga vegu hjá 

einstaklingunum. Flestir finna fyrir bæði stjórnsýslu- og verkefnatengdri streitu. 

Algengasti streituvaldurinn verður að segjast vera óöryggi eftir útkall, þ.e. þegar verkefni 
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er lokið að einstaklingarnir átta sig á hversu auðveldlega aðstæðurnar hefðu getað snúist 

gegn sér, ofbeldi, fámennt lögreglulið og óskýrt verklag sem rætt verður um í öðrum kafla.  

Samanborið við rannsókn ríkislögreglustjóra á líðan og streitu lögreglumanna frá 

árinu 2008 eru frásagnir einstaklinganna sambærilegar niðurstöðum þeirrar rannsóknar. 

Lögreglumennirnir glíma ekki við alvarlega streitu en þó hefur einn þeirra glímt við 

áfallastreituröskun sem hann hefur unnið með og komist yfir. Dreifbýlislögreglan virðist 

almennt vera undir minna álagi en bæði rannsókn ríkislögreglustjóra á streitu og líðan í 

starfi (2008) og Woof (2017) benda til þess. Þegar dreifbýlislögreglan er kölluð út getur 

reynt mikið á lögreglumennina, bæði vegna þess hversu fá þau eru og landfræðileg stærð 

embættisins (Wooff, 2017). 

5.3 Valdbeiting 

Allir lögreglumenn voru sammála um að valdbeiting væri vandmeðfarin og að þeir notast 

ekki við valbeitingartæki nema nauðsynlega þurfi. Vilhjálmur lýsti þessu svona: 

„Já svo hefur maður lent í átökum sem maður hefur hruflast og slíkt, blessunarlega 

afar sjaldan sko. Ég hef til dæmis aldrei dregið kylfu.. nei hérna ég hef aldrei notað 

hana. Ég hef nú dregið hana en hef aldrei notað hana nema í að leysa einhver tök en 

aldrei barið með henni.“ 

Átta af tíu viðmælendum höfðu orðið fyrir ofbeldi í starfi sínu og flestir oftar en 

einu sinni. Ofbeldið átti sér yfirleitt stað þegar lögreglumennirnir voru að eiga afskipti við 

almenning og einstaklingarnir brugðust illa við fyrirmælum lögreglu. Sóldís lýsir sinni 

reynslu svona: 

„Ég er sem sagt úti og þá kemur einn og er að leita að náunganum sem ég er að hlúa 

að og bara [hik] hjólar í hann og ég reif hann frá og þá snýr hann sér bara að mér. Og 

[hik] þarna sló hann mér og hrinti mér og ég svo sem [hik]. Ég næ í rauninni ekkert 

að losa mig við hann fyrr en að félagi hans kemur og kýlir hann í rauninni, til að fá 

hann til að stoppa.“  

Sóldís fékk áverka eftir atvikið og þurfti að fara í hnéaðgerð í kjölfar þessa verkefnis en 

hún fékk snúningsáverka á hné. Þetta varð til þess að hún fékk ekki áframhaldandi 

ráðningu vegna þess að yfirmenn hennar sáu fram á að hún væri ekki vinnuhæf.  

Gunnhildur hafði lent í nokkrum ofbeldisatvikum, meðal annars því að flugeldum 

var skotið í átt að henni á bæjarhátíð. Hér lýsir hún ofbeldisatviki sem átti sér stað í miðbæ 

Reykjavíkur: 
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„Það voru hópslagsmál fyrir utan skemmtistað niðri í bæ. Viðkomandi lendir í 

einhverju hafaríi sem endar að ég og einn annar lögreglumaður erum með einn mann 

í götunni. Ég er hægra megin við hann og er að koma mér fyrir og hinum megin við 

mig er húsveggur. Vinkona þessa stráks er þarna öskrandi og að reyna að bjarga 

honum sem lá á jörðinni og streittist mikið á móti og svo hann beit félaga minn. 

Einhverra hluta vegna hafði hann lent með hendina fyrir framan andlitið á honum 

svo hann náði að bíta hann. Vinkona hans var alveg brjáluð þarna og ég þurfti alltaf 

að vera að ýta henni í burtu. Hún rífur svo í hárið á mér. Ég var hérna niðri og hún 

rífur í hárið á mér. Svo heyrði ég eftir á að hún hafi tekið tilhlaup og reynt að sparka 

í hausinn á mér en hitti ekki.“ 

Atvikið fór fyrir dóm en það nægði ekki að félagi hennar bæri vitni fyrir því að konan reyndi 

að sparka í höfuð hennar en dyravörður varð vitni að því líka. Gunnhildur segir: „Mér leið 

þannig að ef að dyravörðurinn hefði ekki séð þetta þá hefði henni verið sleppt.“ Upplifun 

hennar gefur greinilega til kynna að hún upplifi óöryggi frá dómskerfinu og að það taki 

ekki eins mikið mark á lögreglumönnum og almenningi. Lilja upplifir dómskerfið á 

svipaðan hátt og segist ekki treysta dómkerfinu og að henni þykir það ósanngjarnt að 

þurfa að kæra mál af þessu tagi persónulega þegar hún vinnur við skyldustörf sín.  

 Lilja hefur lent í  nokkrum ofbeldisatvikum við skyldustörf sín og nefndi einnig að 

lögreglumenn væru oft áreittir af almenningi. Þá hafði hún lent í kynferðislegri áreitni af 

hálfu almennings sem hún lýsti svona: 

„Það er erfitt að vera heima í embætti þar sem allir þekkja alla. Og það er erfitt að 

átta sig á því að það sé pabbi vinkonu manns eða stelpu sem maður veit hver er, þótt 

hann viti ekkert endilega hver ég er, sem er að koma með svona kynferðislegar 

athugasemdir við mann.“ 

„Mér finnst, hefur líka fundist þegar ég hef orðið fyrir ofbeldi [hik] mér finnst og ég 

upplifði ég hafi orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi í vinnunni minni. En mér fannst það 

ógeðslega asnalegt. En ég hugsaði að ef þetta hefði verið í eðlilegu, real life, þá hefði 

ég alltaf farið lengra með málið. En af því að ég er í vinnunni, þú átt að vera með 

ákveðinn skjöld á þér, kominn í búninginn og átt að tákna eitthvað svona. Ég sagði 

fólki alveg frá þessu og viðbrögðin voru: „ Hvað gekk eiginlega á þarna“. Ég trúi ekki 

að þetta hafi gerst. Við hlógum, ég hló líka. En hvað á ég sem lögreglumaður að kæra, 

eða ekki einu sinni ég sem lögreglumaður heldur ég persónulega hefði þurft að kæra 

kynferðisbrot. Þú veist, hvernig hefði það eiginlega orðið? Já ég sé bara fyrir mér 

eitthvað hrikalega hallærislegt sem hefði tekið við, ég hefði bara aldrei gert þetta.“ 

Jónas er ungur lögreglumaður sem hefur orðið fyrir mörgum ofbeldistilvikum í 

tengslum við starf sitt. Það alvarlegasta varð til þess að hann glímdi við áfallastreituröskun 

en þá var ráðist á hann á vaktaskiptum og hann stunginn með notaðri sprautunál.  
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Í öllum þeim atvikum sem hann hafði lent í var kært, í stungumálinu þurfti hann að kæra 

sjálfur vegna þess að hann var á vaktaskiptum.  

Flóki og Pálmar hafa verið lengi í lögreglunni og þar af leiðandi lent í ýmsu. 

 „Já það var sparkað í andlitið á mér við handtöku og ég fékk eymsli í kjálkann sem ég 

er enn að eiga við. Þetta var árið 2003. Þetta er enn að plaga mig af og til, sérstaklega 

ef ég er þreyttur en þá þarf ég að smella kjálkanum aftur í lið svo að hann stoppi.“ 

Vilhjálmur hafði lent í hnoði í vinnunni en nefnir engin alvarleg ofbeldisverk. Þó hefur 

hann lent í þremur stunguóhöppum. Stunguóhapp  er þegar lögreglumaður fær á sig 

líkamsvessa úr einstakling og þarf að fara í ýmisleg próf til að útiloka að hann hafi smitast 

af einhverjum sjúkdómum. „Já, ég hef þrisvar sinnum lent í þannig scenario, þar sem 

maður þarf að undirgangast ferli til að athuga hvort maður sé með smit eða þó svo að 

líkurnar séu nánast engar þá er þetta svona.“ Í einu tilfellanna var þetta skilgreint sem 

árás á lögreglumann vegna þess að það var ásetningur einstaklings þar sem hann hrækti 

blóði í augun á Vilhjálmi.  

5.3.1 Afleiðingar ofbeldis 

Ljóst er að margir lögreglumenn hljóta skaða af því ofbeldi sem þeir verða fyrir við 

störf sín og glíma jafnvel við afleiðingarnar ævilangt. Hér að ofan segir frá afleiðingum 

Sóldísar og Flóka en Sóldís þurfti að fara í aðgerð á hné eftir átök og Flóki þarf að smella 

kjálkanum í lið af og til eftir spark í kjálkann fyrir hátt í 20 árum síðan. Fáir ræða andlegar 

afleiðingar ofbeldis í starfi. Jónas sagði frá því að hann hafi glímt við áfallastreituröskun, 

þunglyndi og kvíða í kjölfar þess að vera stunginn með notaðri sprautunál og Pálmar segir 

hér frá afleiðingum alvarlegs máls sem hann lenti í með félaga sínum fyrir nokkrum árum: 

„.. Hann (félagi hans) upplifði sig þarna eftir á að hann hafði brugðist, sem sagt 

brugðist mér og brugðist sjálfum sér. Þannig að hann átti kannski svolítið erfitt með 

þetta og þetta situr í honum enn í dag, mörgum árum seinna. Við vitum hvernig 

aðstæðurnar voru og ekkert var honum að kenna skilurðu, bara hvernig spilaðist úr 

aðstæðum þannig að já þetta sat í honum.“ 

Viðmælendur voru spurðir hvort þeir mundu vilja að allir lögreglumenn ættu að kæra 

ofbeldismál sem þeir verða fyrir við störf sín sjálfir eða hvort embættið ætti í öllum 

tilvikum að kæra undir nafni embættisins. Níu af tíu viðmælendum vildu að embættið 

myndi kæra svo að nöfn lögreglumanna birtust ekki á skýrslum málsins. Á síðustu árum 
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var þessu breytt og lögreglunúmer lögreglumannanna eru sett á skýrslurnar í staðinn en 

það virðist ekki vera á öllum gögnum. Einn viðmælandi lýsti þessu svona: 

„Ég held að enginn kæri því þú vilt ekki setja nafnið þitt við það. Við erum nú þegar 

að berjast fyrir því að hafa ekki nöfnin okkar fyrir dómi. Við megum sleppa að segja 

nöfnin okkar en þau eru alltaf í öllum málsgögnum fyrir framan sakborninga. Þú veist, 

þetta eru ekkert svo miklar breytingar þegar út í það er farið.“ 

Með þessum hætti er verið að draga lögreglumenn persónulega inn í mál sem gerast við 

skyldustörf þeirra.  

„Ég mundi vilja að einstaklingurinn væri alltaf kærður og að það yrði gert undir nafni 

embættisins. Bara þú veist, þá eru tvö skilaboð sem er verið að senda út að þetta 

verður þú veist bara ekki liðið og bara skilaboð til samfélagsins að það má ekki haga 

sér svona. Svo stuðningur til starfsmannsins.“ 

 „Yfirmennirnir sem stjórna í dag vilja að þú takir yfirhöndina og þeir vilja frekar en 

að þú ert að hnoðast og standa í slagsmálum eins og tíðkaðist í gamla daga þegar þeir 

voru á götunni heldur vilja þeir að þú notið meis eða eitthvað þannig. Það er betra 

að skola það framan úr einhverjum eftir á…. Heldur en að standa í því að verða sárir 

og barðir eftir þú veist 10 mínútna slagsmál…“ 

 

5.3.2 Harðræði 

„Það er alveg sama hvað þú gerir, þetta er aldrei fallegt. Þetta er bara óhugnanlegt.“ Er 

lýsing eins viðmælanda á valdbeitingu. Eins og fram kemur að ofan er mikilvægt fyrir 

lögreglumenn að gæta hófs í starfi sínu og beita meðalhófsreglunni þegar kemur að 

valdbeitingu, þ.e. valdbeitingin má ekki vera veigameiri en aðgerðin sjálf (Lögreglulög nr. 

90/1996). Viðmælendur voru flest allir sammála um að samtal sé besta vopnið sem 

lögreglan á í vopnabúrinu. Flóki lýsti þessu svona:  

„Nei ég hef ekki lent í því sko. Ég er svona frekar hlynntur því að maður reyni frekar 

að eyða 20 mínútum eða hálftíma í að tala viðkomandi til ef maður hefur tíma til sem 

er oft hérna í embættinu mínu, heldur en að vera að standa í einhverju 

valdbeitingardæmi sko. Hún á bara að vera seinni kosturinn þú veist sem vægust 

sko.“ 

Viðmælendur voru spurðir út í hvort þeir hefðu einhvern tímann upplifað að þeir hefðu 

upplifað sig beita harðræði við valdbeitingu í starfi. Ekkert þeirra sagðist hafa upplifað það 

en átta sögðust hafa orðið vitni að því að félagi eða annar lögreglumaður á vettvangi hafi 

gengið of langt eftir mikil átök. Flestir lýstu því þannig að þeir hafi skilið heiftina sem var í 
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gangi, en Lilja lýsti því svona: „Ég held að viðkomandi hafi alveg áttað sig á að hann hafi 

orðið of reiður. Ég þurfti ekki að segja neitt. Stundum dugar bara að segja : heyrðu, ég er 

með hann.“  

Inga hafði þó orðið vitni að harðræði sem hún lýsti svona: 

„Það var þannig að það var handtaka og hann var búinn að setja hann í jörðina og var 

búinn að setja á hann handjárn og festa hann en hann heldur áfram að berja hann 

með kylfunni. Mér fannst þetta ekki viðeigandi.“ 

Þeir sem höfðu orðið vitni að því að annar lögreglumaður gengi of langt við 

valdbeitingu sögðust hafa nefnt það við einstaklingana eftir á. Flestir taka vel í það þegar 

þeim er bent á að þeir hefðu getað slakað á örlítið fyrr en þegar Gunnhildur var spurð 

hvað hún gerði í kjölfar svona atvika svaraði hún:  

„Ef þér finnst einhver fara yfir strikið, þá fer líka eftir því hver það er. Ef þetta er 

einhver sem er eldri en þú þá er ekki að ræða það en ef að þetta er einhver nemi eða 

einhver undir þér finnst mér meiri líkur á að það sé rætt við viðkomandi eftir á. Ef 

það er einhver með meiri reynslu en þú þá er það mjög viðkvæmt.“ 

Þetta dæmi gæti átt vel við karlmennskuna sem einkennir lögreglustéttina. Fyrir 

eldri lögreglumann gæti það reynst mjög erfitt að heyra yngri lögreglumann setja út á 

eitthvað sem hann hefur tamið sér til margra ára, jafnvel tugi ára (Rannveig Ágústa 

Guðjónsdóttir, 2014). 

Viðmælendur lýstu því margir að ofbeldi, hvort sem um ræðir ofbeldi í garð 

lögreglumanna eða harðræði lögreglumanna, ætti ekki að eiga sér stað í starfinu. Eins og 

fram kemur í lögreglulögum nr. 90/1996 er lögreglan handhafi valdbeitingar og hefur 

heimild til að beita valdi þegar þörf krefur. Samfélagsleg umræða hefur áhrif á álit 

almennings í garð lögreglunnar og því er mikilvægt að samfélagið hafi sem réttustu 

upplýsingar um verkefni lögreglunnar (Chermak, Mcgarrell og Gruenewald, 2005).  Þegar 

einn viðmælandi var spurður út í hvort hann upplifi hnoð sem part af starfinu svaraði 

hann: 

„Já ég held það. Auðvitað göngum við aldrei út frá því en það gerist merkilega oft. 

Við erum þannig gerð [hik] að það er yfirleitt að valdbeitingartæki eru svo svakalega 

neðarlega í röðinni sko. Þau eru bara notuð ef hinn er kominn með vopn á móti. Það 

er svona tilfinningin.“ 
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5.3.3 Stuðningur við lögreglumenn 

Samkvæmt Weislinger (1985) þurfa þeir lögreglumenn sem verða fyrir ofbeldi á stuðningi 

að halda svo afleiðingarnar hafi ekki áhrif á þá til lengri tíma. Einstaklingar upplifa atvik á 

misjafnan hátt og því er mikilvægt að til séu nokkur stuðningsúrræði fyrir lögreglumenn 

sem verða fyrir ofbeldi í starfi. Margir viðmælendur nefna að stuðningur yfirmanna sé 

ekki mikill í kjölfar ofbeldistilvika. Stuðningur yfirmanna Flóka var góður en hann segir það 

ekki alltaf hafa verið þannig: „Já algjörlega. Maður er alltaf látinn fara niður á spítala. Það 

var einu sinni ekki svoleiðis. Það var sagt á fínan hátt að hætta þessu væli bara.“ Þetta er 

gott dæmi um karlmennsku í lögreglu eins og fram kom í rannsókn Rannveigar Ágústu 

Guðjónsdóttur (2014) en lögreglumenn finna ekki frelsi sitt til að sýna tilfinningar og 

upplifa að gerð sé krafa að þeir harki af sér þegar eitthvað kemur upp á. Það virðist samt 

sem svo að þetta fari batnandi með tímanum og alls ekki allir finna fyrir stuðningsleysi 

yfirmanna. Sóldís lýsti sinni upplifun á stuðningi yfirmanna svona: 

„Þau voru bara mjög góð og þau spáðu bara númer eitt, tvö og þrjú hvort það væri 

allt í lagi með mig. Og bentu mér á að fara til læknis og láta skrá allt. Það var gerð 

atvikaskráning og hérna [hik] svo var gerður þessi rýnifundur þarna örfáum dögum 

seinna. Þau voru bara [hik] ég get ekki kvartað yfir þeim. Alls ekki.“ 

Jónas sagðist hafa fengið góðan stuðning frá sínum yfirmönnum þegar hann lenti 

í nálastungu en þegar hann varð fyrir líkamlegu ofbeldi, þar sem hann var kýldur og fékk 

hnéspark í sig, var stuðningur minni.  

„Þetta (atvik) í sumar og þetta fyrir tveimur árum eru svona pínu minnisstæð vegna 

þess að þá hefur ekki verið eitt einasta [hik] enginn svona stuðningur frá 

millistjórnendum eða stjórnendum. Þetta hefur alltaf verið á mínu eigin skinni, sem 

er ekkert mál þú veist en ég höndla það alveg en það væri rosalega gott og manni 

þætti vænt um ef það væri tékkað á manni. En það er ekkert gert.“ 

Stuðningur yfirmanna er mikilvægur í störfum lögreglunnar en félagastuðningurinn er 

ekki síður mikilvægur fyrir lögreglumenn. Lögreglan á Íslandi notast við félagastuðning og 

nefna allir viðmælendur hversu mikilvægur hann er í kjölfar erfiðra mála. Allir 

lögreglumennirnir sem tóku þátt í verkefninu nefndu að þeir ættu góðan félaga sem þeir 

gætu rætt við ef eitthvað plagaði þá. Vilhjálmur lýsir þessu svona: 

„Ef það er mjög stórt útkall segir hann (varðstjórinn): „ Heyrðu eftir vakt þá fer enginn 

heim, við ætlum að hittast öll út í skála“. Og það er eitthvað sem er mjög algengt og 
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gerist reglulega hjá okkur og maður kann að meta það, það er flott að eitthvað sé 

gert.“ 

Félagastuðningurinn er góð aðferð til að ræða þegar eitthvað fer úrskeiðis og hópurinn 

getur rætt sín á milli hvað mætti gera öðruvísi. Gunnhildur lýsti þessu svona: „Og 

félagastuðningurinn, þá er hægt að ræða málið og sjá hvort eitthvað hefði getað farið 

betur. Kannski gerði einstaklingurinn mistök en þá er hægt að ræða þau. Hvað getum við 

gert betur?“ 

Einn viðmælandi hafði lent í óheppilegu verkefni nokkrum vikum fyrir viðtalið þar 

sem lögreglan þurfti að veita eftirför og bifreiðin sem var verið að elta tók nokkrar veltur. 

Hann fékk meiri upplýsingar um eftirmála málsins í fjölmiðlum en frá sínum yfirmönnum. 

Hann lýsir þessu svona: 

 „Í einhverjum tilfellum finnst mér, eins og þessu, finnst mér yfirmennirnir ekki hafa 

bakið á mér. En mér finnst líka allt í lagi að rannsaka mál, það er gott og blessað, en 

það er líka í lagi að áður en ég les það í fjölmiðlum að málið sé komið í rannsókn að 

ég sé látinn vita að þeir ætli að láta rannsaka.“ 

 

5.3.4 Samantekt á valdbeitingu  

Þolendarannsóknir lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu sýna að ofbeldi í garð 

lögreglumanna eykst með árunum og verður eflaust seint útrýmt því það hefur viðgengist 

frá upphafi (Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, 2019). Harðræði lögreglumanna verður 

líklega ekki útrýmt heldur, en Jónas lagði þetta til málanna þegar rætt var um harðræði 

lögreglumanna: „Sko, menn gera mistök og það eru til menn sem ganga of langt. Það eru 

svartir sauðir í öllum stéttum en ég held að heilt yfir séum við ekkert vondir sko. Ég held 

það.“ Lögreglumenn þurfa vissulega að vera viðbúnir í átök þar sem þeir eru handhafar 

valdbeitingar einsog fram kemur í lögreglulögum nr 90/1996 og af frásögnum þessara 

einstaklinga að dæma mættu tilfelli um harðræði þeirra í garð borgaranna samt vera 

færri. Möguleiki er á að nýir einstaklingar í stjórnum embætta hafi hagsmuni 

lögreglumanna meira að leiðarljósi en þeir eldri. Það er upplifun Flóka en hann lýsir því 

svona: 

„Yfirmennirnir sem stjórna í dag vilja að þú takir yfirhöndina og þeir vilja frekar en að 

þú ert að hnoðast og standa í slagsmálum eins og tíðkaðist í gamla daga þegar þeir 

voru á götunni. Þeir vilja frekar að þú notir meis eða eitthvað þannig. Það er miklu 

betra að skola það framan úr einhverjum eftir á, hann limpast bara niður um leið og 
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hann fær það framan í sig. Heldur en að standa í því að verða sárir og barðir eftir þú 

veist 10 mínútna slagsmál eða fimm mínútna slagsmál eða hvað það er. Og menn eru 

farnir að gera það bara, þeir eru farnir að taka yfirhöndina ef þeir ætla í einhverjar 

aðgerðir út af slagsmálum eða einhverjum átökum, þá taka þeir bara yfirhöndina fyrr. 

Þú veist þetta meis er bara pipar og vatn sko. Og hefur engan drepið hingað til sko. 

En við erum heldur ekkert alltaf að meisa.“ 

Líkt og sagt var frá í kaflanum þar sem lögreglumenn verða fyrir ofbeldi þá nýtist 

félagastuðningur einnig þegar eitthvað fer úrskeiðis líkt og þegar lögreglumenn ganga of 

langt í valdbeitingu (Ussery and Waters, 2006). Viðmælendur upplifa mun á  

lögregluofbeldi og harðræði eftir því í hvaða embætti þeir störfuðu en sem dæmi fannst 

dreifbýlislögreglumönnum minna um ofbeldi í sínum umdæmum og telja það ákveðinn 

kost að þekkja marga samfélagsþegna. „Orðin eru langbesta vopnið og þar er oft hægt að 

tala menn til út í hið óendanlega og þá er oft kostur að vera á stað þar sem allir þekkja 

alla.“ En aftur á móti varð það meiri skellur fyrir þá lögreglumenn þegar þeir lentu í atviki 

sem snéri að einhverjum sem þeir höfðu þekkt lengi. 

„Líka í svona litlu samfélagi hérna sem að þetta var bara náungi sem var ári eldri en 

ég og ég er búinn að þekkja síðan ég var átta ára. Ég held að það hafi verið mesta 

sjokkið að einhver sem maður kannast ágætlega við taki upp á þessu.“ 

Þrír lögreglumenn sem vinna í dreifbýli nefndu að þeirra upplifun væri sú að það sé meiri 

harka hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu miðað við á landsbyggðinni og því væru 

viðbrögð dreifbýlislögreglunnar mögulega í takt við það. Einn þeirra lýsti þessu svona:  

„Við erum enn hálfgerðar sveitalöggur sko. Ég meina [hik] á höfuðborgarsvæðinu er 

gengið að lögreglumanni í dag, það er engin lögreglustöð opin eða neitt þannig sko, 

þú ert bara með síma, neyðarlínuna en aftur á móti hér geturðu komið og talað við 

lögregluna. Jújú í gegnum fjarskiptin geturðu mælt þér móts við lögreglumann en hér 

erum við með opið allan sólarhring þar sem þú hefur aðgang að aðalvarðstjóra sem 

hefur þekkt svæðið mjög lengi yfirleitt og getur aðstoðað þig. Ég held að það sé 

rosalega sniðugt sko en þegar meiri harka færist í leikinn eins og á 

höfuðborgarsvæðinu, þar sem er undirmannað og þar er meiri harka. Það eru verri 

afbrotamenn þar sem leitast eftir að vera á höfuðborgarsvæðinu.“  

Flestir þeir sem höfðu orðið vitni að öðrum lögreglumanni beita harðræði í starfi sögðu 

það vera eldri lögreglumenn. Þrír af átta viðmælendum sögðust hafa orðið vitni að öðrum 

lögreglumönnum beita harðræði í starfi nefndu að það væru lögreglumenn á 

höfuðborgarsvæðinu þegar þeir voru í starfsnámi. Einn þeirra lýsti því á eftirfarandi hátt: 
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„Ég man alveg eftir svona dæmi fyrst þegar maður var að byrja já, þá þegar maður 

var að starfa í svona almennri deild sko. Þá fannst manni svona margir eldri 

lögreglumenn já fyrir yfir strikið. Þú veist vera bara svona smá hrottar sem var 

kannski óþarfi að manns eigin mati en kannski erfitt þegar maður var alveg nýr 

skilurðu að setja eitthvað út á. En maður hefði sjálfur kannski ekkert gert þessa hluti 

sem maður sá. En ég hef ekki séð þetta í fleiri fleiri ár og ég sé þetta ekki þar sem ég 

er að vinna núna, þar sem eru miklu faglegri vinnubrögð heldur en svona já það sem 

maður sá í Reykjavík á sínum tíma, það er bara þannig.“ 

Flestir viðmælendur vildu að embættin myndu kæra ofbeldisverk fyrir hönd 

lögreglumannanna en allt of margir hafa lent í því að þurfa að kæra sjálfir þegar þeir verða 

fyrir ofbeldi í starfi. Þeirra upplifun af kerfinu er slæm og lögreglumenn upplifa að 

dómskerfið finnist þeir ekki eins trúverðugir og aðrir hópar samfélagsins og þar með geri 

lítið úr þeim.  

Tveir viðmælendur minntust á að valdbeitingarstiginn sem íslenska lögreglan 

styðjist við sé ekki nógu góður og að þegar mikið bjáti á þurfi embætti að reiða sig á 

sérsveitina sem er betur búin. „Almenna lögreglan er með táragas, kylfu og byssu. Það 

vantar þarna fjögur, fimm stig þarna á milli. Það vantar eitthvað sem er less-lethal.“  

5.4 Verklag 

Í þessum kafla verður fjallað um verklag lögreglumanna. Viðmælendur voru spurðir  út í 

hvernig lögreglumennirnir upplifa fyrirliggjandi verklag um valdbeitingu og hvaða 

úrbætur þeir mundu vilja sjá. Í flestum fagstéttum nútímans eru til verklagsreglur fyrir 

starfsmenn stéttarinnar að styðjast við. Það virðist vera af skornum skammti þegar kemur 

að lögreglunni. Vissulega hefur lögreglan ýmis lög, t.d. lögreglulög nr. 90/1996, 

stjórnsýslulög nr.37/1993 og almenn hegningarlög nr. 19/1940 til að styðjast við í starfi, 

en almennt verklag virðist vanta. Sigríður Björk Guðjónsdóttir, nýskipaður 

ríkislögreglustjóri, bjó til verklag fyrir heimilisofbeldi þegar hún sat í embætti sem 

lögreglustjóri á Suðurnesjum. Verklag þetta reyndist vel og yfirfærði hún það yfir á 

höfuðborgarsvæðið þegar hún tók við sem lögreglustjóri þar (Sigríður Björk 

Guðjónsdóttir, e.d.). Eins og fram kom þegar fjallað var um Hraunbæjarmálið virðist 

sérsveit ríkislögreglustjóra styðjast við verklag við sín skyldustörf. Í skýrslu málsins frá 

ríkissaksóknara er ítrekað nefnt að sérsveitarmennirnir fóru eftir sínu verklagi (Sigríður J. 

Friðjónsdóttir, 2014). 
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5.4.1 Upplifun lögreglumanna á verklagi 

Verklag lögreglunnar er umdeilt og mætti betur fara miðað við umsagnir viðmælenda 

þessa verkefnis og lögreglumenn upplifa að verklag samsvari ekki tímans tönn. Margt 

virðist vera gert af því þannig hefur það alltaf verið gert, þar til annað kemur í ljós. „Það 

er svo mikið þegar maður spyr af hverju eitthvað er gert svona þá svara yfirmennirnir af 

því þetta hefur bara alltaf verið svona. Það eru ekki til neinar reglur.“  

Ingólfur lýsti sinni reynslu á verklagi lögreglumanna á eftirfarandi hátt:  

„Sumir lögreglumenn hafa bara lent í veseni sko af því þeir gera eitthvað sem tíðkast 

en svo kannski fer skíturinn í viftuna og þá kemur í ljós að þetta má ekki en þetta 

hefur alltaf tíðkast. Þetta endar alltaf á lögreglumönnum að axla ábyrgðina á því 

skilurðu en ekki af því það vantaði verklag.“ 

Jónas tekur undir orð Ingólfs þegar hann er spurður út í hvort hann upplifi 

aðstæður alltaf þannig að hann viti til hvers er ætlast af honum: „Það er nefnilega ekki 

alltaf skýrt. Það getur verið rosalega grátt sko. Þetta er líka mjög mismunandi á milli 

embætta, það sem eitt embætti hefur tamið sínum mönnum að gera er kannski alls ekki 

gert af öðru embætti“. Út frá orðum Jónasar fór rannsakandi að spyrja þá lögreglumenn 

sem hafa unnið fyrir fleira en eitt embætti hvort það væri samræmi milli embætta. Þeir 

svöruðu því flestir neitandi.  

Lilja ræddi um lögreglukerfið, sem er eitt af mikilvægustu verkfærum lögreglunnar 

og gaf í skyn að það væru mjög óskýrar verklagsreglur sem því fylgja, misvísandi skilaboð 

sem eru send til lögreglumanna frá yfirmönnum og ekki borið nægilegt traust til 

lögreglumannanna við notkun kerfisins. Hún lýsti þessu svona:  

„Eins og til dæmis bara með lögreglukerfið okkar, þetta er okkar aðalvinnuverkfæri. 

Og það er starfinu okkar nauðsynlegt. Og það eru til einhverjar verklagsreglur með 

því en svo eru manni gefin svo misvísandi upplýsingar. Það eru einhverjir sem segja: 

Skoðaðu þetta mál og lærðu af því hvernig það var unnið. Þetta eru oft svo basic 

atriði sem maður getur lært og farið í gegnum. En á sama tíma er sagt við mann: 

heyrðu þú átt ekki að skoða neitt sem kemur þér ekki við. En að mínu mati ertu góður 

lögreglumaður þegar þú veist hvað er í gangi, þekkir þína viðskiptavini, veist hvað er 

að gerast í samfélaginu því það fylgir starfinu þínu. Mér finnst að ef að okkur á að 

vera treyst fyrir þessu starfi, treyst fyrir vinnunni og treyst fyrir kerfinu þá á okkur 

bara að vera treyst fyrir kerfinu.“ 

Inga sem hefur starfað bæði á götunni og sem rannsakari lýsir sinni upplifun á 

verklagi á eftirfarandi hátt: 
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„Mér finnst það svolítið, ég veit ekki hvort það er nýtt eða ekki, það er engin ríkisleið 

að einu eða neinu. Þú getur verið að vinna með tíu öðrum og enginn gerir eins skýrslu 

til dæmis…. Mér var til dæmis bara hent strax í yfirheyrslu en það var enginn sem 

kenndi mér neitt. Þú veist þannig að þetta er orðið svo bagalegt að þú getir bara 

orðið lögreglumaður með því að fara bara eftir þínum eigin leiðum og það er engin 

yfirsýn yfir að þú sért að gera hlutina rétt eða ekki.“ 

Þeir lögreglumenn sem hafa starfað í mörg ár og hafa þar af leiðandi mikla reynslu, 

upplifa að verklagið kemur með reynslunni. Pálmar lýsir reynslu sinni þannig að verklag 

hafi komið með árunum og að eftir því sem líður á feril hans sé hann betur í stakk búinn 

að takast á við þau verkefni sem hann fer í: 

„Ég upplifði það svolítið núna en það er kannski bara með reynslunni því ég er búinn 

að fara svo oft í þessi mál aftur og aftur en þegar maður var og fyrstu árin fann maður 

kannski miklu meira fyrir streitu, þá var maður að upplifa eitthvað svona verkefni og 

mál sem maður hefur aldrei farið í aftur.“ 

Mikill þungi hefur verið lagður í að ræða ofbeldi í störfum lögreglu í þessu verkefni. 

Samkvæmt Reglum um valdbeitingu lögreglumanna og meðferð og notkun 

valdbeitingatækja og vopna er valdbeitingarstiginn er helsta verkfæri lögreglumanna 

þegar kemur að því að meta hvernig bregðast á við þeim verkefnum sem 

lögreglumennirnir eru kallaðir í. Margir viðmælendur nefna það í viðtalinu sínu að þeir 

notist við valdbeitingarstigann þegar þeir þurfa að beita valdi. En þegar lögreglumennirnir 

eru spurðir út í það ferli sem fer í gang þegar þeir eru beittir ofbeldi í starfi eru svörin fá. 

Það virðist vera niðurneglt að lögreglumenn eigi að fara á bráðamóttöku eða til læknis, 

eftir eðli málsins, og fá áverkavottorð svo hægt sé að skrá áverkana í lögreglukerfið. Allir 

viðmælendur nefna að lögreglumönnum er boðinn félagastuðningur í alvarlegum málum 

sem upp koma, þá er yfirleitt haldin viðrun (e. breefing) strax eftir atburðinn eða nokkrum 

dögum seinna. Lögreglumenn eiga rétt á sálfræðiaðstoð og viðmælendur taka fram að 

það sé ekkert mál að fá þá þjónustu ef þeir leitast eftir henni. Lögreglumönnum finnst þó 

vanta verklag þegar kemur að kærum þegar brotið er gegn valdstjórn, í þessu tilfelli þegar 

lögreglumenn eru beittir ofbeldi og níu af tíu viðmælendum finnst viðeigandi að 

embættið kæri fyrir hönd lögreglumannsins. Lilja orðar það svona: 

„Það á að grípa inn í. Mér finnst þetta bara eiga að vera ákveðið verklag. Af því að 

þetta er orðið staðan. Ég meina ef að málið er þess eðlis að þú færð bætur fyrir það, 

af hverju er ekki bara farið áfram með málið, af hverju þarf ég að gera það 

persónulega? Undir mínu nafni. Við aðila sem ég líklega hræðist eftir eitthvað svona. 

Eins með hótanir.“ 
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Sem úrbætur nefndu einhverjir að ríkislögreglustjóri ætti að gefa út verklagsreglur sem 

öll embætti ættu að fara eftir. 

 „Emm ég mundi klárlega vilja sjá það þannig að [hik] það á klárlega að vera þannig 

að ríkislögreglustjóra embættið á að gefa út verklagsreglur sem að lögreglustjórarnir 

eiga að fylgja. En í dag er það ekki þannig. Ég mundi vilja sjá það þannig að því 

fyrirkomulagi væri komið á. Að það væri bara eitt embætti sem segir hvernig hlutirnir 

eiga að vera gerðir.“ 

5.5 Fjölmiðlar 

Í þessum kafla verður fjallað um fjölmiðla og hvernig fjölmiðlar fjalla um einstaka mál 

lögreglunnar á neikvæðan hátt. Lögreglumennirnir sem komu í viðtal voru meðal annars 

spurðir um álit á umfjöllun fjölmiðla annars vegar þegar um ræðir ofbeldi í garð 

lögreglumanna og þegar talið er að lögreglan beiti harðræði og hvort þeir hafi einhvern 

tímann lent í málum sem rata í fjölmiðla. Fjölmiðlar fjalla um þau málefni sem lifa í 

samfélaginu hverju sinni. Samkvæmt erlendum rannsóknum einblína fjölmiðlar frekar á 

neikvæð atvik og mistök sem henda lögregluna. Þá er umfjölluninni kippt úr samhengi og 

aðdragandanum sleppt (Gallager, 2001). Jónas lýsti sinni upplifun á því svona: 

„Þetta er alveg eitthvað sem ég hef oft pirrað mig á. Þarna er bara einhliða frásögn 

sko. Þarna erum við komin aftur á að lögreglan er léleg að verja sig sko. Og bara 

ekkert sérlega í gegnum tíðina hefur mér fundist hún ekkert vera að leiðrétta 

rangfærslur. Ef við tökum dæmi, þá kom rosalega óvægin umræða um að 

lögreglumaður hafa barið mann, bara barið hann og barið hann. En það kemur ekkert 

fram almennilega af hverju, hvað gekk á. Það kemur ekki fram eins og þarna erum 

við með lögreglumennina og þetta eru engir boltar þarna sko, þetta eru ekkert 

tveggja metra runar sko sem geta yfirbugað hann auðveldlega. Þetta er bara 

venjulegt fólk sko.“ 

Samkvæmt erlendum rannsóknum hafa fjölmiðlar áhrif þegar kemur að einstaka 

málum lögreglunnar því hún getur komið óorði á ímynd lögreglunnar ef fjallað er um 

málin á neikvæðan hátt (Chermak, Mcgarrell og Gruenewald, 2005). Fjölmiðlar halda 

störfum lögreglu þó í skefjum með umfjöllun sinni með því að fjalla um málefni hennar og 

hvernig þau eru leyst. „Það er alltaf einhver þjálfun eða menntun á bakvið þetta.“ segir 

einn viðmælandi þegar hann er spurður út í sína upplifun á fjölmiðlaumræðu þegar rætt 

er um misbeitingu valds og gefur einnig í skyn það sem áður hefur komið fram að 

valdbeiting lítur aldrei vel út og fyrir þá sem ekki kunna réttu handtökin er auðvelt að 
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ákveða að þetta sé ekki rétt gert. Þar með fær lögreglan ekki tækifæri á að gera mistök 

(Sunhsine og Tyler, 2003; Fox og Van Sickel, 2001). 

5.5.1 Umfjöllun á ofbeldi í garð lögreglumanna 

Rannsóknir á umfjöllun fjölmiðla um valdbeitingu lögreglu eru af skornum skammti og 

erfitt er að finna rannsóknir sem eiga við þessa rannsókn. Viðmælendum finnst umfjöllun 

fjölmiðla vera ansi hefðbundna þegar rætt er um brot gegn valdstjórn. Því er meðal 

annars lýst svona: 

„Mér hefur fundist hún (umfjöllunin) í lagi en hún er orðin svolítið kasjúal. Það er 

orðið mjög algengt að þú sjáir eins og að lögreglumenn verði fyrir ofbeldi sé svipað 

og ölvunarakstur. Umfjöllunin er orðin svo kasjúal. Það er oft talað alvarlegra um 

hluti sem mér finnst ekki næstum eins alvarlegir en það er kannski bara vegna þess 

að maður tengist þessu.“ 

Umræða þessi er einnig gott dæmi um lögreglumenningu því upplifun 

einstaklingsins er sú að aðrir skilja ekki hvernig lögreglumönnum líður við þessar 

aðstæður og eigi erfitt með að setja sig í spor lögreglumanna. En fram kemur í rannsókn 

Rannveigar Ágústu Guðjónsdóttur (2014) að lögreglumenn telja sig eina skilja hvernig 

lögreglumönnum líður og að innan lögreglunnar sé mjög þéttur hópur sem stendur 

saman. Umfjöllunin er almennt talin ósanngjörn að mati viðmælenda og samstaða 

lögreglumanna skín í gegn þegar þeir tjá sig um málið: 

„Mér finnst þetta alltaf verða algengara og algengara.  Ég held að þegar maður mætir 

á næstu vakt þá reynir maður að kynna sér málið, hvort einhver þekki málið og ef svo 

er þá spyr maður fólkið spjörunum úr því maður vill bara fá að heyra skilurðu. Fyrir 

það fyrsta hvort það hafi verið alvarlegt og hvort lögreglumaðurinn sé í lagi og hver 

aðilinn var og svo framvegis. Ég meina svona heilt yfir finnst mér ekki mikið veður 

gert úr þessu.“ 

Flóki hafði sömu tilfinningu fyrir þessu og bætir við: 

 „Þetta er alltaf leiðinlegt en ég held að það verði aldrei hægt að útrýma ofbeldi 

gagnvart lögreglumönnum. Það má að vísu segja hérna yfirmenn embættanna um 

allt land einmitt auka það að lögreglumenn sem sagt beiti bara því eða þeim tækjum 

sem þeir hafa svo þeir séu ekki að standa í einhverju rugli heldur séu bara með 

yfirtökin strax.“ 

5.5.2  Umfjöllun á misbeitingu valds 

Íslenskir fjölmiðlar hafa undanfarin ár fjallað um einstaka mál lögreglunnar þar sem 

borgarar leggja það mat að lögreglumenn misbeiti valdi sínu og sú umfjöllun hefur verið 
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ósvífin í garð lögreglumannanna. Lögreglumenn er bundnir þagnarskyldu sem hefur þau 

áhrif að umfjöllunin er alfarið frá einum sjónarhól. Einn viðmælandi lýsti sinni upplifun á 

umfjöllun fjölmiðla svona: 

„Mér finnst hún ósanngjörn. Það er alltaf, náttúrulega embættin gefa ekkert út því 

það er þessi trúnaðarskylda og allt það. Það er alltaf litið á okkur, alveg sama hvað, 

sem vondu kallana. Það er alltaf verið að pikka út hvað við gerðum vitlaust og af 

hverju við gerum þetta svona. Gagnrýnin er orðin svo mikil. Svo fá þeir alltaf bara 

aðra hlið á málinu, skiptir ekki máli í hvaða máli, og þá er það svo geðveikur æsingur 

því þú klikkar á þetta sko. Það er svo erfitt að sitja hjá og það heyrist ekki múkk frá 

embættinu sko.“ 

Flóki bætir eftirfarandi við umræðuna: „Nei það verður ótrúlega auðvelt þegar við 

erum að rökræða og ég má segja allt en þú mátt ekki segja neitt. Umfjöllunin verður aldrei 

sanngjörn þegar annar aðilinn er bundinn þagnarskyldu.“ 

5.5.3 Samantekt um fjölmiðlaumræðu tengda lögreglustörfum 

Líkt og Sunshine og Tyler (2003) fullyrða halda fjölmiðlar lögreglu í skefjum með því að 

birta umsagnir af störfum þeirra. Sú umræða heldur lögreglumönnum á tánum því þeir 

vita að það sé verið að fylgjast með störfum þeirra og þeir eru  undir höggi öllum stundum 

vegna þess. Þetta getur orðið til þess að lögreglumenn óttast ef að þeir fari offari við 

valdbeitingu að fjölmiðlar fjalli um það. Umræða fjölmiðla er oft á neikvæðum nótum og 

lögreglumenn upplifa hana ósanngjarna. Viðmælendur upplifa sig og sína fagstétt vera 

gerða að „vonda kallinum“ út frá umfjölluninni og þeirri umræðu sem fer af stað í 

kjölfarið. Einnig segja þeir að umræðan sýni atvik sem búið er að taka úr samhengi og gefi 

því ekki rétta mynd af aðstæðunum líkt og rannsókn Gallager (2001) sýndi fram á.  
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6 Samantekt og lokaorð 

Í þessu rannsóknarverkefni var fjallað um upplifun lögreglumanna á ofbeldi, streitu og 

fjölmiðlaumræðu í starfi. Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð þar sem tekin voru 

hálfstöðluð viðtöl og mynduð þemu út frá viðtölunum. Viðtöl voru tekin við tíu 

lögreglumenn sem vinna fyrir ýmis lögregluembætti á landinu. Markmið þessa verkefnis 

var að safna sögum og heyra frásagnir lögreglumanna á upplifun þeirra á valdbeitingu og 

streitu í starfi sínu. Fjölmiðlaumfjöllun um einstaka mál lögreglu og áhrif umræðunnar á 

lögreglumenn var einnig skoðuð. Þegar leið á verkefnið tók það örlítið nýja mynd en 

verklag lögreglumanna kom óvænt inn og því bættist sú umræða við. Meginþemu urðu 

því alls fimm: starfsánægja, streita, valdbeiting, verklag og fjölmiðlar. Nokkuð ljóst var að 

verklag eða skortur á því spilar stórt hlutverk þegar kemur að streitu lögreglumanna og 

hvernig spilast úr verkefnum hjá þeim. Afar mikilvægt er að þeir viti hvað þeir eiga að gera 

í hvaða aðstæðum sem er.   

Rannsókn Ólafs Arnar Bragasonar og Ólafs Kára Júlíussonar (2008) á streitu 

lögreglumanna ásamt rannsókn Rannveigar Ágústu Guðjónsdóttur (2014) á 

lögreglumenningu og rannsókn ríkislögreglustjóra á ofbeldi í garð lögreglumanna (2011) 

voru hafðar að leiðarljósi við vinnslu þessa rannsóknarverkefnis. Einnig voru ýmsar 

erlendar fræðigreinar, fræðibækur og íslensk lög höfð til hliðsjónar við gerð verkefnisins. 

Í verkefninu hefur verið leitast eftir að koma sjónarhorni lögreglumanna á framfæri hvað 

varðar valdbeitingu, streitu, verklag og fjölmiðlaumræðu. Ljóst er að viðmælendurnir 

upplifa verklag, valdbeitingu og umfjöllun fjölmiðla sem streituvald í starfi. Skortur á 

verklagi, neikvæð og einhliða umfjöllun fjölmiðla og lélegt bakland stjórnenda í kjölfar 

erfiðra verkefna eru streituvaldandi þættir í lífi lögreglumanna. Í aldanna rás hefur 

lögreglustarfið þótt aðeins æskilegt fyrir karlmenn en það virðist vera að breytast. Það 

þótti eitt sinn mikið veikleikamerki að ræða þau áhrif sem starfið hafði á einstaklingana 

og mönnum fannst þeir þurfa að harka af sér. Í dag er það öðruvísi og það mætti tengja 

við aukningu alvarlegra mála sem koma á borð hjá lögreglunni (Rannveig Ágústa 

Guðjónsdóttir, 2014). Í skýrslunni frá árinu 2010 um ofbeldi í garð lögreglumanna eru 

fjöldi skráðra ofbeldisbrota gagnvart lögreglunni mun fleiri en tilkynnt voru. Einhverra 

hluta vegna finnst lögreglumönnum enn þann dag í dag erfitt að tilkynna ofbeldisbrot og 

túlkun rannsakanda er sú að stuðningur yfirmanna sé ekki nægilega mikill þó svo að 

félagastuðningakerfið virki vel og gefi góða raun. Lögreglumenningin hefur þó eflaust 
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einhver áhrif á hversu margir lögreglumenn tilkynna að þeir verði fyrir ofbeldi en það 

blundar eflaust í mörgum að ofbeldi fylgi starfinu og það eigi ekki að kvarta yfir því.  

Rannsókn Rannveigar Ágústu Guðjónsdóttir (2014) sýnir fram á að innan 

lögreglunnar er ákveðin lögreglumenning og mikil samheldni. Lögreglumenn af gamla 

skólanum greina frá því að þeir taki starfið ekki einn á sig og bældu niður þær tilfinningar 

sem starfinu fylgja. Fyrr á tíðum var ofbeldi talið vera partur af lögreglustarfinu en í dag 

virðist það vera breytt. Viðmælendur þessa verkefnis lýstu ástandinu á svipaðan hátt og í 

rannsókn Rannveigar (2014) en lögreglumenningin skín í gegn í þessu verkefni en á afar 

jákvæðan hátt, t.d. með upplifun viðmælanda á starfsánægju, kærleik og samheldni í 

starfi. Starfsánægja lögreglumannanna er mikil og flestir nefna að þeim þyki mjög gaman 

í vinnunni en rannsókn Ólafs Arnar Bragasonar og Ólafs Kára Júlíussonar (2008) greinir 

einnig frá mikilli starfsánægju lögreglumanna.  

Upplifun mín sem rannsakanda var sú að viðmælendur hafi ætlað að prófa að 

starfa í lögreglunni til skemmri tíma, til dæmis sem sumarafleysingarmenn, en svo hafa 

einstaklingarnir upplifað einstök tengsl við starfið og það hentað þeim vel. Þessu atferli 

er nánast hægt að lýsa eins og ást við fyrstu sýn. Flestir viðmælenda höfðu þó fundið fyrir 

streitu í starfi á einhverjum tímapunkti. Margir enduðu í starfinu fyrir slysni en héldu 

áfram vegna þess að þeir sóttust eftir að aðstoða aðra. Helstu streituvaldarnir voru 

skortur á verklagi, mannekla og hræðsla eftir útkall. Viðmælendur upplifa að það verklag 

sem er til staðar sé úrelt og sé einungis í umferð vegna þess að þannig hafa hlutirnir alltaf 

verið gerðir og gefa í skyn að stjórnendur séu ekki opnir fyrir því að búa til verklag. Einnig 

virðist vanta samhæfingu milli embætta hvernig ýmis verkefni eru unnin, en flestir 

viðmælendur höfðu starfað fyrir að minnsta kosti tvö lögregluembætti. Margir 

viðmælendur sögðust hafa upplifað hræðslu eða óöryggi eftir erfið mál sem þeir þurftu 

að fara í. Flest þeirra mála reyndust mun stærri og veigameiri þegar á staðinn var kominn 

heldur en þegar tilkynningin til þeirra barst. Í einu málinu var tilkynnt um heimilisófrið en 

þegar lögreglumennirnir mættu var þar fjöldi manns með fjölda vopna. Í þessum 

aðstæðum geta einstaklingarnir auðveldlega snúist gegn lögreglunni sem er ekki í stakk 

búin til að takast á við slík útköll án aðstoðar sérsveitarinnar. Hér nefndu viðmælendur að 

úrræði  vanti fyrir almennu lögregluna til að takast á við verkefni þar sem einstaklingar 

bera vopn eða þegar reynt er að yfirbuga einstakling í mjög annarlegu ástandi. 
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Valdbeitingarstiginn er gott verkfæri fyrir lögreglumenn en hann þarf að uppfæra því 

himinn og haf er á milli þess að nota kylfu eða táragas og síðan skotvopn. Flest önnur lönd 

eru með úrræði þarna á milli, hvort sem það er rafbyssa (e. taser) eða annað. 

Lögreglan vinnur við erfiðar aðstæður og tekst á við misjafna einstaklinga með það 

eitt að marki, að halda uppi lögum og reglum. Valdbeiting er verkfæri lögreglunnar til að 

yfirbuga erfiða einstaklinga sem oft eru ekki samvinnuþýðir en samkvæmt lögreglulögum 

nr. 90/1996 er valdbeiting nauðsynleg fyrir lögreglumenn í starfi sínu þegar þeir takast á 

við erfiðar aðstæður og einstaklinga. Valdbeiting er vandmeðfarin og því er mikilvægt að 

lögreglumenn þekki hana vel. Ákvörðun um beitingu valds er yfirleitt tekin á stuttum tíma 

og því er auðvelt að gera mistök. Í lögreglulögum er vísað í það að ef ekki er til refsing fyrir 

handhafa valdbeitingar sem fara offari í starfi skulu þeir dæmdir samkvæmt almennum 

hegningarlögum. Þetta er gert til þess að fyrirbyggja að lögreglumenn fari ekki offari í 

störfum. Viðmælendur nefna allir að mannekla hafi verið í lögreglunni í mörg ár og þeir 

finna fyrir því í starfi. Það er streituvaldandi á marga vegu fyrir starfandi lögreglumenn, 

t.d. eykur það líkurnar á að mistök séu gerð í valdbeitingu og eykur verkefnaálag á þá fáu 

sem standa vaktina. Mikil aukavinna er í boði fyrir lögreglumenn, sem er jákvætt því þeir 

eru ekki tekjuháir, en það eykur líkurnar á streitu. Fjölgun lögreglumanna í starfsnám væri 

góð fyrir lögreglumenn sem fyrirbyggjandi streituaðferð og einnig sparnaður fyrir ríkið á 

að greiða aukavinnutíma.  

Túlkun mín sem rannsakanda er sú að lögreglumenn eigi aldrei auðvelt með að 

beita valdi. Þetta er stór ákvörðun hverju sinni og yfirleitt ákvörðun sem þarf að taka á 

mjög stuttum tíma, splitt-sekúndu eins og viðmælendur sögðu, og þá er lítið svigrúm fyrir 

mistök og þar af leiðandi getur verið auðvelt að taka ranga ákvörðun. Viðmælendurnir 

gáfu það allir í skyn að lögreglumenn séu meðvitaðir um að mikið sé í húfi þegar þeir beiti 

valdi, ef eitthvað fer úrskeiðis. 

Þátttakendur í þessu verkefni gáfu til kynna að ofbeldi væri ekki hluti af þeirra 

starfi og að lögreglumenn notist við félagastuðning til að létta af sér þegar þeir takast á 

við erfið mál. Allir lögreglumennirnir höfðu fengið hótanir í sinn garð vegna starfa sinna 

en það var algengara hjá dreifbýlislögreglumönnum. Eins og fram kom hér á undan í 

könnun Guðbjargar S. Bergsdóttur, Jóns Óttars Ólafssonar, Ólafur Arnar Bragasonar og 

Rannveigar Þórisdóttur (2007) um ofbeldi í garð lögreglumanna þá gefur þetta verkefni 



65 

svipaðar niðurstöður. Brotamenn voru yfirleitt undir áhrifum vímuefna, flestir 

lögreglumenn hafa fengið hótanir í sinn garð ásamt því að verða fyrir ofbeldi í starfi sínu 

sem bæði hafði líkamlegar afleiðingar og ekki. Ofbeldi í garð lögreglumanna er enn til 

staðar og getur valdið lögreglumönnum miklu hugarangri. Sjö af tíu viðmælendum höfðu 

orðið fyrir ofbeldi í starfi og flestir þurftu ekki að fá utanaðkomandi aðstoð en sögðu 

félagastuðninginn góðan. Allir nefna hversu góður félagastuðningurinn reynist í kjölfar 

erfiðra útkalla og flestir gefa í skyn að ef þeir þurfi á meiri aðstoð að halda eftir erfið 

verkefni þá sé það í boði en yfirmenn fylgi því ekki endilega eftir. Sjö af tíu viðmælendum 

höfðu orðið fyrir ofbeldi í starfi og þeir nefna að það eina sem tekur við eftir ofbeldistilvik 

er að þeir þurfa að fara til læknis og fá áverkavottorð. Níu af tíu viðmælendum vilja að 

embættin kæri þegar lögreglumenn verða fyrir ofbeldi svo einstaklingarnir þurfi ekki að 

eiga við afleiðingar vinnunnar sinnar í einkalífi sínu. Þar af var einn viðmælandi sem 

slasaðist það alvarlega að hann varð óstarfhæfur í kjölfar atburðarins og annar sem er enn 

verkjaður eftir atburð sem átti sér stað fyrir tæpum 20 árum. Einhver hluti kæra er kominn 

frá embættunum eða ríkissaksóknara og þá er kært brot gegn valdstjórn þegar 

lögreglumenn verða fyrir ofbeldi en einhverra hluta vegna þurfa lögreglumenn að kæra 

sum mál sjálfir. Lögreglumenn eru ríkisstarfsmenn og ríkið ætti að standa með sínu fólki 

en ekki berjast gegn því að mati rannsakanda. Viðmælendur lýsa því að lögreglumenn 

upplifa mikið mótlæti í dómskerfinu og frá stjórnvöldum það veldur því að þeir vilji ekki 

kæra atvikin. Það eitt, að ekki nægi að lögreglumaður verði vitni að brotamaður reyni að 

skaða annan lögreglumann, heldur þarf annað vitni til að dæma í málinu er það mjög 

bagalegt. Mótlæti frá stjórnvöldum dregur úr lögmæti og trúverðugleika lögreglunnar og 

ýtir undir að lögreglan einangri sig sem stofnun líkt og kenningar um lögreglumenningu 

gefa tilkynna. 

Viðmælendur lýsa því að þegar lögreglumenn eru taldir misnota vald sitt á 

einhvern hátt taka þeir það inn á sig. Enginn viðmælandi hafði upplifað að ganga of langt 

í valdbeitingu en margir höfðu verið vitni að því og nefndu að aðdragandinn hafði verið 

langur. Flestir viðmælendur gefa í skyn að lögreglumenn hafi minni sveigjanleika í starfi 

og hafi lítinn möguleika á að gera mannleg mistök. Þeir upplifa að lögreglan sé alltaf undir 

smásjá og þegar eitthvað bregður út af bítur fólk á agnið og stimplar alla lögreglumenn 

sem siðlausa ofbeldismenn. Fjölmiðlar veita almenningi innsýn inn í störf lögreglu og 

almenningur myndar sína skoðun út frá þeirri umfjöllun. Því skiptir máli að sú umræða sé 
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málefnaleg og gefi rétta mynd af atburðunum en oft er umfjöllunin ekki hliðholl 

lögreglunni.  

Erfitt er að finna heimildir sem fjalla um verklag lögreglumanna og ástæðan er 

einfaldlega sú að lögreglan opinberar ekki verklag sitt og það er af skornum skammti. Í 

verkefninu er vísað í það verklag sem vitað er til, þ.e. heimilisofbeldisáætlun sem Sigríður 

Björk Guðjónsdóttir bjó til þegar hún starfaði sem lögreglustjóri á Suðurnesjum. Hún 

yfirfærði það verklag þegar hún færði sig um set og varð lögreglustjóri á 

höfuðborgarsvæðinu. Einnig er vitnað í skýrslu frá ríkissaksóknara sem gefur til kynna að 

sérsveit ríkislögreglustjóra notist við ákveðið verklag. Viðmælendur gefa til kynna að 

verklag sé ekki til og samræmi milli embætta sé lítið sem ekkert. Flestir viðmælendur sem 

upplifðu skort á verklagi vildu að ríkislögreglustjóra embættið myndi útbúa verklag sem á 

við um helstu málaflokka lögreglunnar sem öll lögregluembætti ættu að starfa eftir. 

Verklag þarf að vera skýrt í störfum fólks en óskýrt vinnulag býr til óöryggi í starfi. 

Lögreglumenn eiga ekki einungis að vera þjálfaðir í að handtaka brotamenn heldur þurfa 

þeir að geta brugðist við breyttum aðstæðum. Mjög mikilvægt er að þegar lögreglumaður 

er kærður fyrir misbeitingu valds að hann upplifi stuðning frá baklandi sínu. Viðmælendur 

gáfu í skyn að þeir lögreglumenn sem hafa lent í slíku atviki hafi ekki fundið fyrir stuðningi 

frá sínum næstu yfirmönnum. Viðmælendum finnst almennt verklag yfir helstu 

þjónustuflokkum lögreglunnar skorta og upplifa að það verklag sem til er sé ekki nægilega 

skýrt. Eina verklagið sem er gefið út af ríkislögreglustjóra er verklag við heimilisofbeldi og 

mansali. Skortur á verklagi, valdbeiting og fjölmiðlaumræða eru allt dæmi um streituvalda 

sem lögreglumenn finna fyrir við störf sín. Einn viðmælandi sagði að það vill enginn 

lögreglumaður valda almenningi skaða, lögreglumenn eiga mjög erfitt í kjölfar þessara 

mála vegna þess að yfirleitt er um mistök að ræða sem eru jafnvel gerð út af hræðslu eða 

óöryggi. 

Fjölmiðlar hafa visst aðhald með störfum lögreglu með því að fjalla um verkefni 

sem lögreglan tekst á við en upplifun lögreglumannanna af fjölmiðlaumfjöllun er slæm 

því þeir telja hana vera hliðholla almenningi. Lögreglan er bundin þagnarskyldu og getur 

með engu móti varið sig fyrir neikvæðri fjölmiðlaumfjöllun. Fjölmiðlaumræða um málefni 

lögreglunnar er mismikil en undanfarin ár hefur hún verið töluverð. Viðmælendur upplifa 

ósanngirni í umræðunni og þess má geta að umfjöllunin er mun meiri þegar almenningur 
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telur að lögregla hafi farið yfir meðalhóf við skyldustörf sín heldur en þegar almenningur 

beitir lögreglumenn ofbeldi að mati viðmælenda.  

  Fjölmiðlaumræða um lögreglustörf gæti vissulega verið dulinn streituvaldur 

lögreglumanna vegna þess að umræðan getur verið einhliða og ósanngjörn í garð 

lögreglumannanna. Í febrúar 2020 birti DV frétt af lögreglumanni sem sakaður var um 

grófa líkamsárás þar sem hann var nafngreindur, birt var mynd af honum og myndskeið 

af handtökunni ásamt því að tilgreina knattspyrnufélag mannsins. Einstaklingurinn sem 

lögreglumaðurinn hafði afskipti af var í hópslagsmálum og hélt því fram að 

lögreglumaðurinn hafði brotið tennur hans og kjálka. Seinna kom í ljós að áverkarnir voru 

til staðar áður en lögreglan hafði afskipti af manninum og DV fjarlægði myndband af 

handtökunni og persónuupplýsingar um lögreglumanninn (DV, 16 febrúar 2020). 

Lögreglumaðurinn neitaði að hafa veitt manninum tilgreinda áverka en hægt var að sjá á 

myndskeiðinu sem DV birti að maðurinn hafði áverkana áður en lögreglan skarst í leikinn. 

Lögreglumaðurinn hefur kært fyrrverandi ritstjóra DV fyrir að birta fréttina (Mbl, 30 apríl 

2020). Eins og sjá má er spjótunum beitt persónulega á lögreglumanninn þar sem ýmsar 

persónuupplýsingar eru birtar um hann. Vegna þagnarskyldu má viðkomandi ekki verja 

sig og vinnuveitandi hans varði hann ekki heldur. Það getur ekki talist sanngjarnt að 

lögreglumenn séu dæmdir af dómstólum götunnar þegar vitneskjan er einhliða. Slíkt atvik 

getur valdið gífurlegu óöryggi fyrir lögreglumenn og ráðlagt væri að embættin mundu 

grípa inn í slíka háttsemi eða mögulega fyrirbyggja hana með því að gefa út yfirlýsingu 

eftir umdeild mál. Raddleysi lögreglunnar leiðir til þess að lögreglumenn finna fyrir 

gífurlegum vanmætti. Viðmælendur nefna að lögreglan sé algjörlega raddlaus þegar 

kemur að fjölmiðlaumfjöllun og að það vanti einhvern sem talar opinskátt fyrir hönd 

hennar, t.d. fjölmiðlafulltrúi. Það eitt mundi draga úr streitu lögreglumanna og veita þeim 

öryggistilfinningu í starfi.  

Ljóst er að mikill munur er á fjölmiðlaumræðu þegar lögreglumenn verða fyrir 

ofbeldi eða þegar þeir eru taldir beita því. Við gagnaöflun var erfitt að finna nýlegar fréttir 

af því þegar lögreglumenn eru beittir ofbeldi en talsvert er til af fréttum um þegar 

lögreglumenn eru taldir fara offari í starfi. Þarna hefur þagnarskyldan þó töluverð áhrif og 

lögreglumenn hafa ekki sama tjáningarfrelsi og almennir borgarar þegar kemur að þessu 

málefni.  
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Niðurstöður þessa verkefnis ríma ágætlega við niðurstöður rannsóknanna sem 

hafðar eru að leiðarljósi. Ítarlegri skilningur fæst á upplifun lögreglumanna á þemunum 

og sjónarhorn lögreglumannsins kemst vel á framfæri í þessu rannsóknarverkefni og því 

væri kjörið að nýta niðurstöður þessa verkefnis í að hanna stærri megindlega rannsókn 

þar sem hægt er að kortleggja streituvalda lögreglumanna. Í þessu verkefni hafa þemun 

verklag, ofbeldi og fjölmiðlaumfjöllun áhrif á starfsánægju og streitu lögreglumanna.  

Það sem ég mundi vilja sjá í kjölfar þessa verkefnis eru nokkur atriði. Í fyrsta lagi 

þarf að endurskoða almennt verklag og samræma það milli embætta. Mín tillaga er sú að 

embætti ríkislögreglustjóra ætti útbúa verklagsreglur fyrir öll lögregluembætti en 

mögulega er hægt að sækja fyrirmyndir erlendis. Ég tel þetta bæta öryggi lögreglumanna 

við störf sín og draga úr streitu. Þegar einstaklingar vinna eftir verklagi vegna þess að 

„svona hafa hlutirnir alltaf verið gerðir“ þá er líklegt að einhversstaðar verði mistök og 

upplifun lögreglumanna er að þá styðja embættin ekki við lögreglumennina sem eru 

jafnvel dregnir fyrir dóm. Mikil áhersla er lögð á upplifun lögreglumanna á ofbeldi í starfi 

sínu og því finnst mér mikilvægt að til séu verklagsáætlanir þegar lögreglumenn verða 

fyrir ofbeldi í starfi. Einnig tel ég mikilvægt að skoðað verði að láta embættin kæra öll 

ofbeldistilvik sem lögreglumenn verða fyrir í stað þess að láta lögreglumenn gera það í 

einhverjum tilfellum. 

Í öðru lagi er lögreglan algjörlega raddlaus og þarf fulltrúa sem talar þeirra máli 

innan stofnunarinnar. Þegar stór verkefni eiga sér stað, sérstaklega þegar þau rata í 

fjölmiðla, er nauðsynlegt að lögreglan sendi frá sér sína hlið eða leiðréttingu á röngum 

fréttaflutning til að vernda starfsmenn sína fyrir að verða persónugerðir fyrir hlutina sem 

þeir gera í starfi sínu. Gott væri ef lögreglan mundi sýna stuðning við starfsmenn sína í 

yfirlýsingunum sem gefnar eru út. 

Í þriðja lagi þarf að fjölga lögreglumönnum. Til þess þarf að semja við 

lögreglumenn og bjóða þeim mannsæmandi laun. Þessa stundina eru þeir samningslausir 

og hafa verið í marga mánuði. Flestir lögreglumenn sækjast í starfið af áhuga en ekki 

vegna launanna. Eins og fram hefur komið í ritgerð þessari er starf lögreglunnar krefjandi 

og þeir vinna við aðstæður sem enginn óskar sér að verða vitni að. Fjölga þarf stöðum 

lögreglumanna á landsvísu og hleypa fleirum að í starfsnám í nýju námsfyrirkomulagi.  
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 Síðast en ekki síst finnst mér eiga framkvæma megindlega rannsókn sem skoðar 

þemu þessa verkefnis þar sem lögð er megináhersla á valdbeitingu og streitu. Verkefni 

þetta gefur góða innsýn í hverjir streituvaldar innan lögreglu eru og hægt væri að 

kortleggja þá betur með stærri rannsókn. Ofbeldi og streituvaldar er eitthvað sem ætti að 

kanna reglulega hjá lögreglumönnum svo hægt sé að bregðast við og gera viðeigandi 

úrbætur. 
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