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Útdráttur 

Rannsókn þessi var framkvæmd til að kanna streitu, bjargráð og öryggi meðal lögreglumanna 

á starfstöðvum þar sem starfa færri en 12 manns. Eftir skoðun á rannsóknum á sviðinu var 

sérstaklega lagt upp með að leita svara við þremur spurningum: 1) Hvaða áhrif hefur það á 

streitu meðal lögreglumanna að starfa mikið einir? 2) Hvaða áhrif hefur það á bjargráð að 

lögreglumenn starfi mikið einir? 3) Hvaða áhrif hefur það á öryggi lögreglumanna að starfa 

mikið einir? Til að svara þessum spurningum var spurningalisti sendur á lögreglumenn á sem 

starfa á starfsstöðvum þar sem færri en 12 lögreglumenn starfa. Spurningalistanum var ætlað 

að mæla streitu með PSS-4 spurningalistanum, bjargráð með COPE brief spurningalistanum 

auk þess voru lagðar fyrir tvær spurningar sem notaðar hafa verið í könnun ríkislögreglustjóra 

til að meta öryggistilfinningu lögreglumanna. Af þeim 66 lögreglumönnum sem fengu 

spurningalistann svöruðu 26 spurningalistanum. Niðurstöður sýndu að lögreglumann á 

fámennum vinnustöðum upplifa fremur litla streitu sem er andstætt þeirri tilgátu sem við 

settum fram í verkefninu. Í könnuninni okkar mældist ekki marktækur munur á milli hópanna 

sem starfa mikið eða lítið einir. Þegar horft var til bjargráða, gáfu niðurstöður könnunarinnar 

vísbendingu um að ekki væri munur á notkun lögreglumanna á bjargráðum eftir því hvort þeir 

starfa mikið eða lítið einir. Marktækur munur mældist milli notkunar bjargráða lögreglumanna 

sem hafa 0-5 ára starfsreynslu miðað við þá sem starfað hafa í fleiri en sex ár í þá veru að þeir 

sem hafa minni starfsreynslu nota bæði jákvæðari bjargráð í meiri mæli ásamt því að nota 

marktækt fleiri neikvæð bjargráð. Niðurstöður þessar eru settar í samhengi við fyrri rannsóknir 

og lagt til að frekari rannsóknir verði framkvæmdar. 

  

Lykilhugtök: Lögregla, streita, bjargráð, öryggistilfinning.  
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Abstract 
 
This thesis was carried out to examine stress, coping strategies and sense of security among 

police officers at workplaces employing fewer than 12 police officers. After looking into 

researches in this area we decided to try to find answers with three questions. 1) What are the 

effects on stress among police officers who spends most of their on-call time alone? 2) What 

are the effects on coping strategies among police officers who spends most of their on-call time 

alone? 3) What are the effects on sense of security among police officers who spend most of 

their on-call time alone? To answer these questions a questionnaire was sent out to police 

officers that work at workplaces that employ fewer than 12 police officers. This questionnaire 

was intended to measure stress with PSS-4 questionnaire, coping strategies with Cope-Brief 

questionnaire and also there were two questions regarding sense of security. Of the 66 police 

officer invited to participate, 26 answered the questionnaire. The results show that police 

officers who are employed in smaller workplaces experience little stress which is contrary to 

our speculations in this thesis. In our survey we did not find a significant difference between 

the two groups that work alone much of the time, or a small part of the time. When we look at 

coping strategies the results indicate that there are no differences between police officers who 

work alone or not. There was a significant difference in coping strategies between police 

officers that have 0-5 year work experience and 6+ years in that way that the police officers 

that have less work experience were using more of positive coping strategies as well as negative 

strategies. These findings are placed into context of previous research and suggested further 

studies.  

 

Key words: police, stress, coping, sense of security. 
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Formáli 
 
Að starfa sem lögreglumaður er fjölbreytt, lögreglumenn vita aldrei hvað bíður þeirra þegar 

þeir mæta í vinnuna en á sama tíma getur starfið verið krefjandi og erfitt. Höfundar ákváðu að 

skrifa um streitu, bjargráð og öryggistilfinningu meðal lögreglumanna á starfstöðvum þar sem 

færri en 12 lögreglumenn starfa en öll störfum við sem lögreglumenn í dreifbýli. Forvitni okkar 

lá í því að vita hvernig álagið er á minni stöðum  þar sem t.d. mikið af ferðamönnum fer út á 

land  og getur það valdið auknu álagi á þessa stétt, þar sem álagið er oft mikið fyrir. Þessi 

ritgerð er 12 eininga lokaverkefni til B.A. gráðu í lögreglufræði við Háskólann á Akureyri.  

 Á tímamótum við lok B.A. verkefnis koma upp margar tilfinningar í hugann og er 

þakklæti okkur þar efst í huga. Höfundum hlotnaðist sá heiður að vera í hópi fyrstu 

lögreglumanna sem innrituðust í lögreglufræðinám á háskólastigi á Íslandi. Skemmtilegur tími 

var í hönd sem þó gekk ekki hnökralaust fyrir sig en Háskólinn á Akureyri á þakkir skilið fyrir 

það hvernig staðið hefur verið að þróun þessa náms sem við ljúkum senn. Við val á viðfangsefni 

ritgerðar vildum við taka eitthvað fyrir sem gæti varpað ljósi á ákveðna fleti lögreglunnar og 

ákváðu höfundar því að gera könnun sem fyrr segir. Við duttum heldur betur í lukkupottinn 

þegar Ólafur Örn Bragason, sálfræðingur og forstöðumaður Mennta- og starfsþróunarseturs 

lögreglunnar tók að sér að leiðbeina okkur. Ólafi verðum við ævinlega þakklát fyrir þolinmæði, 

frábæra handleiðslu og hvetjandi framkomu meðan á vinnu við verkefnið stóð. Þá viljum við 

þakka öllum þeim kennurum sem komið hafa að menntun okkar undanfarin ár, að meðtöldum 

lögreglufulltrúum hjá Mennta- og starfsþróunarsetri lögreglunnar. Okkur langar einnig að 

þakka Guðmundi Ævari Oddssyni fyrir að kveikja áhuga okkar á verkefninu þegar höfundar 

voru í áfanga hjá honum í Háskólanum á Akureyri en þar kom hann með hugmyndir og 

pælingar varðandi útfærslu á verkefninu. Yfirmenn okkar hjá lögreglustjóranum á Suðurlandi 

eiga þakkir skilið fyrir að gera okkur það mögulegt að stunda námið meðfram vinnu hjá þeim. 

Við viljum einnig þakka þátttakendum fyrir að gefa sér tíma til að svara spurningalistanum því 

án þeirra hefði verkefnið ekki orðið til. Fjölskyldum okkar viljum við að lokum þakka fyrir 

þolinmæði, skilning og stuðning í gegnum námið.   
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1. Inngangur 

Það er hægt að segja að starf lögreglumanns sé oft á tíðum erfitt og streituvaldandi. 

Lögreglumenn sinna útköllum í aðstæðum sem eru þess eðlis að aðrir myndu hlaupa undan en 

lögreglan hefur ekki það val og þarf að fara inn í aðstæðurnar. Lögreglumenn upplifa atburði í 

starfi sínu sem gætu haft áhrif á þá til æviloka og engin boð koma þar á undan (Abdollahi, 

2008). Lögreglumaður sem gengur til vinnu einn sunnudagsmorgun, getur komið heim í faðm 

fjölskyldunnar á sunnudagskvöldi sem breyttur maður til æviloka. 

Að starfa sem lögreglumaður snýst ekki einungis um að stöðva fólk fyrir hraðakstur eða 

fyrir að nota farsíma undir stýri. Lögreglustarfið er fjölbreytt, verkefnin mörg síbreytileg og 

þeim fylgir jafnframt mikil ábyrgð. Lögreglumenn hafa skyldu til að rannsaka slys og brot á 

opinberum lögum sbr. Lögreglulög (90/1996). Þessi slys eru allt frá því að vera minniháttar 

slys að banaslysum, frá umferðarlagabroti að manndrápum. Það er því óhætt að segja að 

lögreglustarfið sé fjölbreytt. Það sem oft gleymist þó í umræðunni um lögregluna og er 

ekki alls víst að allir átti sig á er að mannafli lögreglu er mismunandi og lögreglumenn í 

dreifbýli búa líklegast við annarskonar áskoranir en þeir sem starfa í þéttbýli. Einnig eru 

lögreglumenn í þéttbýli yfirleitt fljótari til að beita þvingunarúrræðum svo sem sektum, 

handtöku og öllu því sem fylgir því að framfylgja lögum. Lögregla í dreifbýli er aftur á móti 

líklegri til þess að veita fólki tiltal og þar af leiðandi að halda góðu sambandi við fólkið í 

samfélaginu (Meagher, 1985). Ekki er slegið af kröfum til lögreglu eftir því hversu mikið álag 

er eða hversu margir lögreglumenn starfa við verkefnin. Ef við horfum bara til slysa í dreifbýli 

má gera ráð fyrir því að einn til tveir lögreglumenn komi að slysinu og þurfa að vinna við 

verndun og rannsókn á vettvangi ásamt því sem allan forgang hefur, björgun mannslífa. Þessar 

aðstæður eru líklega um margt ólíkar í þéttbýlinu þar sem fleiri lögreglumenn eru og líklega 

fleiri tiltækir af frívöktum ef aukins mannskaps er þörf. Í fámennari byggðum eins og íslenskt 

dreifbýli samanstendur af, er kunningsskapur algengur þorpsbúa á milli og því afskipti og 

rannsóknir brota persónulegri og hugsanlega óþægilegri en í þéttbýlinu (Weisheit, Falone og 

Wells, 1994).   

Það er ljóst að hver lögreglumaður valdi það sjálfur að starfa sem slíkur en 

lögreglumenn velja þó ekki þær aðstæður eða verkefni sem af starfinu hljótast. Það er ekki 

hægt að ætlast til þess að hver og einn lögreglumaður geti tekist á við það áreiti og þessa streitu 

sem fylgir starfinu. 

Áföllin gera ekki boð á undan sér og stundum hitta þau mann vel fyrir en stundum er 

maður viðkvæmari fyrir áföllum vegna persónulegra eða starfstengdra erfiðleika og þá geta 
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áföllin haft meiri áhrif en ella. Vissulega gangast lögreglumenn undir sálfræðimat áður en þeir 

hefja sinn starfsferil en í því er andlegt atgervi manna kannað (Mennta- og starfsþróunarsetur 

lögreglu, 2020). 

Sálfræðimatið sker samt sem áður ekki úr um það að þeir sem glíma við andlega kvilla 

geti ekki starfað í lögreglunni, heldur er ætlunin með því að ráða ekki inn þá sem eru alvarlega 

veikir eða óhæfir til starfsins vegna andlegra veikinda (Valnefnd lögregluskóla ríkisins, 2015). 

Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á streitu meðal lögreglumanna á Íslandi. Það hafa þó 

verið gerðar erlendar rannsóknir sem sýna það að streita er til staðar á meðal lögreglumanna. 

Það er af þessum ástæðum sem okkur langaði til þess að skoða streitu lögreglumanna og 

einblína á minni staði, þ.e.a.s. þær starfsstöðvar sem hafa 12 eða færri starfsmenn. Gerð hefur 

verið könnun á streitu lögreglumanna á höfuðborgarsvæðinu og því ákváðum við að skoða 

minni starfsstöðvarnar. 

 

Lagt var upp með að fá svör við spurningum okkar er varðar streitu, öryggi og bjargráð. 

Þær eru: 

 

1. Hvaða áhrif hefur það á streitu meðal lögreglumanna að starfa mikið einir?  

2. Hvaða áhrif hefur það á bjargráð að lögreglumenn starfi mikið einir? 

3. Hvaða áhrif hefur það á öryggi lögreglumanna að starfa mikið einir? 

 

  Rannsóknarspurningunum var svarað með megindlegri könnunaraðferð þar sem 

þátttakendur voru beðnir um að svara spurningum er þetta varðar. Spurningarnar voru sendar 

rafrænt.  Síðar í verkefninu verður farið nánar út í þá aðferð sem notast var við.  

 

1.1 Skilgreiningar 

Hér að neðan munum við skilgreina þau lykilhugtök sem við notumst við í ritgerðinni, sbr. 

lögregla, streita, bjargráð og öryggistilfinning.  

 Lögregla (e. police) er ríkisstofnun með valdheimildir. Lögregla á að gæta 

almannaöryggis, halda uppi lögum og reglu, stemma stigum við afbrotum og rannsaka afbrot 

og stöðva ólögmæta háttsemi (lögreglulög nr. 90/1996).  

 Streita (e.stress) eru viðbrögð líkamans við miklu álagi og er streita því ósjálfráður hluti 

varnarviðbragða líkamans og fer þá lífeðlisfræðileg streituviðbrögð af stað sem fela í sér 

virkjun á taugakerfinu (Sæmundur Hafsteinsson og Jóhann Ingi Gunnarsson, 1993). 
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 Bjargráð (e. coping strategies) er ákveðið ferli þar sem einstaklingur tekst á við ytri sem 

og innri kröfur, metur aðstæður og velur úrræði við hæfi í hvert sinn (Folkman, Lazarus, 

Dunkel-Schetter, DeLongis og Gruen, 1986). 

 Öryggistilfinning (e. feeling of security) er skilgreind sem blanda af ótta við að verða 

fyrir afbrotum og þá að nákomnir einstaklingar verði fyrir afbrotum. Öryggi þegna 

samfélagsins er hornsteinn hvers samfélags, ein þeirra stofnanna, sem hefur það 

meginmarkmið að tryggja öryggi þegna samfélagsins, er lögreglan (Doyle, Frogner, Andershed 

og Andershed, 2016) 

 

 

2. Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Lögreglan á Íslandi 

Íslenska lögreglan starfar eftir lögreglulögum nr. 90/1996 en skv. þeim er ráðherra æðsti 

yfirmaður lögreglu á Íslandi en ríkislögreglustjóri fer með málefni lögreglunnar í umboði 

ráðherra. Lögreglunni er svo skipt upp í níu lögregluembætti og stýra lögreglustjórar þeim 

embættum (lögreglulög nr.90/1996). Í lok árs 2019 kynnti ráðherra dómsmála nýtt lögregluráð. 

Nýskipað ráð starfar undir formennsku ríkislögreglustjóra og í því eiga sæti allir lögreglustjórar 

embættanna níu ásamt héraðssaksóknara. Með stofnun lögregluráðs var stefnt að aukinni 

samvinnu og hagræðingu innan lögreglunnar en ráðið hefur ekki heimild til að taka 

stjórnvaldsákvarðanir eða aðrar ákvarðanir sem gætu talist bindandi, sú heimild er áfram á 

valdi ríkislögreglustjóra (Stjórnarráðið, 2019) (Reglugerð um lögregluráð, 2020).    

Störf íslensku lögreglunnar eru fjölbreytt og mismunandi eftir stöðu innan stofnunarinnar. 

Lögreglan í heild hefur mörgum hlutverkum að gegna í samfélaginu. Hlutverkunum má skipta 

í nokkra þætti. 

Eitt veigamesta hlutverk lögreglu er að halda uppi lögum og reglu í samfélaginu ásamt 

því að tryggja réttaröryggi einstaklinga. Þessu hlutverki sinnir almenn lögregla í landinu með 

almennu eftirliti og er líkast til þau verkefni sem almenningur þekkir best (Ríkislögreglustjóri, 

2009). Þau eru þó fjölmörg verkefnin sem lögreglan sinnir sem hinn almenni borgari veit ekki 

um. Lögreglumenn skiptast almennt í nokkrar deildir, þeirra fjölmennasta og sú sýnilegasta er 

almenn deild. Þar starfar útkallslögregla sem sinnir þeim verkefnum sem upp koma í gegnum 

Fjarskiptamiðstöð ríkislögreglustjóra. Auk þess að sinna forvörnum. Annað veigamikið 

hlutverk lögreglunnar eru rannsóknir sakamála, stærri og flóknari rannsóknir annast 

rannsóknardeildir. Í slíkum deildum starfa rannsóknarlögreglumenn og yfirmenn þeirra. 
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Stærstur hluti mála sem rannsakaður er í rannsóknardeildum eru mál sem koma inn í gegnum 

frumkvæðisvinnu almennra lögreglumanna og svo í kærumóttöku þar sem einstaklingar koma 

sjálfir og kæra afbrot til  lögreglu (Ríkislögreglustjóri, 2009). Hlutverk lögreglu eru helst 

tíunduð í lögreglulögum nr.90/1996 og eru þau í raun eina opinbera skjalið sem kveður á um 

hlutverk og skyldur lögreglu. Þrátt fyrir að lögregla styðjist við og beiti hinum ýmsu lögum og 

reglum þá hafa þessi einu lög um lögregluna verið gagnrýnd fyrir að vera ekki nægilega skýr 

þegar kemur að skilgreiningu á meginhlutverki lögreglu (Ríkislögreglustjóri, 2009).    

Til þess að verða lögreglumaður á Íslandi verður einstaklingur að ljúka diplómanámi í 

lögreglu- og löggæslufræði við Háskólann á Akureyri, ásamt því að ljúka starfsnámi hjá 

Mennta- og starfsþróunarsetri lögreglu. En það kemst ekki hver sem er inn í starfsnámið. Til 

þess að umsókn um starfsnám sé tekin til skoðunar verður umsækjandi að hafa íslenskan 

ríkisborgararétt, hafa náð 20 ára aldri, ásamt því að teljast fullheilbrigður og tilbúinn að takast 

á við krefjandi störf lögreglu. Heilbrigði einstaklinga meta læknar með útgáfu læknisvottorða. 

Ýmsir þættir geta talist útilokandi fyrir umsækjendur, t.d. heilsufarsþættir ásamt því að 

sakaferill umsækjenda er skoðaður. Hafi umsækjandi gerst brotlegur við refsilög og telja megi 

líklegt að mannorð hans muni rýra traust lögreglunnar telst það útilokandi þáttur frá starfsnámi 

(Reglugerð um mennta- og starfsþróunarsetur lögreglu nr 221/2017). Þessi upptalning er ekki 

tæmandi og þrátt fyrir að umsækjandi uppfylli allar þær kröfur sem gerðar eru til hans er það 

engin trygging fyrir því að hljóta sæti í starfsnámi Mennta- og starfsþróunarsetri lögreglu. 

Líkamlegt þrekpróf er lagt fyrir umsækjendur ásamt því að umsækjendur þreyta sálfræðipróf. 

Að þessum prófum loknum tekur við viðtal hjá valnefnd sem metur hæfni einstaklinga út frá 

þeim gögnum sem safnað hefur verið í umsóknarferlinu. Valnefnd á vegum ríkislögreglustjóra 

raðar svo umsækjendum í fyrirfram ákveðinn fjölda af sætum sem í boði eru í starfsnámi hvers 

árs (Inntaka lögreglufræðinema Háskólans á Akureyri (HA) í starfsnám hjá Mennta og 

starfsþróunarsetri lögreglu (MSL) Starfsnám I - Janúar 2021, 2020). Þessar ríku kröfur eru ekki 

komnar til að ástæðulausu, gríðarlegar kröfur eru gerðar til lögreglumanna í starfi, verkefni 

lögreglu er afar mismunandi og sjaldnast vita lögreglumenn hver verkefnin verða sem bíða 

þeirra í upphafi hvers vinnudags (Abdollahi, 2008). Verkefnin geta verið allt frá því að aðstoða 

eldri konu yfir götu og yfir í það að yfirbuga hættulega einstaklinga sem bera skotvopn og í 

kjölfarið hugsanlega að sinna verkefni þar sem velferð eða lífi barna er ógnað. Verkefni sem 

tengjast ofbeldi gagnvart börnum er einmitt talinn einn helsti streituvaldur í lögreglustarfinu 

samkvæmt rannsókn Abdollahi, (2008). Lögreglumenn geta með öðrum orðum ekki gert ráð 

fyrir nokkrum hlut og verða að vera viðbúnir hinu óvænta í hverju skrefi sem þeir stíga. Til 
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þess að sinna starfi með slíkar kröfur verða að veljast einstaklingar sem geta valdið þessu 

krefjandi starfi.  

 

2.2 Streita 

Streita hefur verið mikið umfjöllunarefni í samfélaginu undanfarin ár. Streita er einn af þeim 

áhættuþáttum sem fylgir því að vinna mikið ásamt því að hafa mikið annað fyrir stafni. Í okkar 

daglega lífi teljum við flest að mikilvægt sé að hafa góða heilsu, hvort sem um er að ræða 

andlega eða líkamlega heilsu. Heilsan er þó töluvert í okkar höndum og er það einnig í okkar 

höndum að stuðla að heilbrigðum lífsstíl. Það sem felst í því að stuðla að heilbrigðum lífsstíl 

er að stjórna því hvað við borðum, hvort við hreyfum okkur og hvort áfengis- og vímuefni 

verða á vegi okkar. Við getum þó ekki stjórnað öllum lífstílsþáttum sem er eðlilegt. Streita er 

þar á meðal en streita getur haft mikil áhrif á líf einstaklings og einnig hefur streita áhrif á 

metnað og árangur í skóla og starfi.  Einstaklingar líta á streitu með mismunandi augum, sumir 

telja hana alvarlega á meðan aðrir telja að ekki sé ástæða til að gera mikið mál úr streitu og 

streitueinkennum (Sæmundur Hafsteinsson og Jóhann Ingi Gunnarsson, 1993).  

Það var læknaneminn Hans Selye sem byrjaði að skoða streitu sérstaklega. Í náminu 

lærði Selye um hina ýmsu sjúkdóma og einkenni þeirra. Margir þeirra sjúklinga sem 

rannsakaðir voru höfðu sömu einkenni sem voru máttleysi, lystarleysi, kvíði ásamt því að flestir 

sjúklingarnir voru náfölir í andlitinu og liðu almennt illa, án þess að geta gert grein fyrir því 

hvað olli þessari vanlíðan. Grunaði þá Selye að þarna gætu verið tengsl á milli einkenna 

sjúklinga, þó óháð sjúkdómsgreiningu þess (Selye, 1978). Í kjölfar þessara einkenna 

fór Selye að kanna enn betur áhrif álags á mannslíkamann. Þær rannsóknir sýndu fram á að 

mikið álag veldur streitu sem getur leitt til frekari sjúkdóma, jafnvel getur streita leitt til dauða 

vari hún svo lengi og sé hún í það miklu magni. Selye hefur hlotið viðurkenningar og verðlaun 

hjá læknafélagi í Kanada og í Bandaríkjunum fyrir rannsóknir sínar. Rannsóknir hans hafa 

aukið skilning á því hvernig ætla má að líkamlegir og andlegir þættir starfi saman (Selye, 1978, 

bls).    

Það má segja að glíma við streitu og þá aukakvilla sem henni fylgja sé erfitt. Streita fer 

í gang þegar mikið álag er á líkamann og er streita því ósjálfráður hluti varnarviðbragða 

líkamans. Í flestum tilfellum er streita jákvæð þar sem hún er að búa líkamann undir átök. 

Langvinn streita getur þó haft neikvæð áhrif á líkamann og þar af leiðandi slæmar afleiðingar. 

Einkennin eru þó ekki einungis líkamleg heldur einnig andleg. Fyrstu einkenni streitu birtast 

oft í svefntruflunum. Fólk á það til að vakna oft á næturnar, fá martraðir og eiga almennt erfitt 

með svefn. Svefntruflunum fylgja oft aðrar aukaverkanir svo sem höfuðverkur, vöðvaverkir og 
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vöðvabólga, meltingatruflanir og almennur slappleiki (Rizzolo og Sedra, 2010). 

Samkvæmt Selye eru aukinn hjartsláttur, meiri vöðvaspenna og hækkun á blóðþrýstingi þau 

fyrstu einkenni sem líkaminn gefur frá sér þegar um streitu er að ræða (Selye, 1979). Ætla má 

að þessi einkenni séu fyrsta stigs einkenni og er oft á tíðum kallað stress. Þessi einkenni eru 

ekki óalgeng meðal námsmanna í prófatíð og þegar fólk er að vinna í kapp við tímann. Stress 

er auðvitað mismunandi á milli manna og má segja að einn einstaklingur getur fengið í magann 

en annar einstaklingur getur verið að glíma við hausverk og svefnleysi (Ingólfur S. Sveinsson, 

1998). Annað stigs streita er þegar frekari líkamleg einkenni eru farin að láta á sér bera líkt og 

enn frekari vöðvaspenna, verkir í líkamanum, þreyta og meltingartruflanir. Þegar lengra fer að 

líða á einkenni streitu verður töluverð aukning á stigi tvö ásamt því að fólk getur farið að finna 

fyrir svima, auknum höfuðverk og enn frekari svefntruflunum. Svo þegar er komið á svokallað 

stig fjögur er streitan orðin alvarleg. Fólk getur átt erfitt með að halda út einn dag í einu, fólk 

getur átt í erfiðleikum með samskipti við annað fólk ásamt því að upplifa slæma martraðir og 

hafa litla sem enga einbeitingu. Þegar á næsta stig er komið, svokallað stig fimm, er síþreyta 

og kvíði sem getur leitt til þunglyndis dæmigerð einkenni. Fólk getur verið að glíma 

við hægðatregðu og getur einnig verið að glíma við aukna svitaframleiðslu, bæði á daginn og 

einkum á næturnar. Á fimmta stigi getur fólk orðið örmagna og eru þessir einstaklingar í 

aukinni sjálfsvígshættu. Á lokastiginu, sjötta stigi, er hægt að segja að fólk sé búið að ná 

botninum. Þá eru einkennin orðin það mikil og vond, þungur hjartsláttur, hræðslutilfinning, 

skjálfti og sviti sem getur leitt til ofsakvíða. Sjötta stig er algjört neyðarstig streitu (Ingólfur S. 

Sveinsson, 1998). 

Selye setti fram þrjú stig sem líkaminn gengur í gegnum þegar hann er að bregðast við 

streitu, þau stig eru viðvörun, mótstaða og örmögnun. Viðvörun sem er fyrsta stigið, þá losar 

líkaminn um hormón sem eykur varnarviðbrögð líkamans og þá ákveður líkaminn hvort hann 

ætli að taka slaginn eða gefast upp. Ef þetta ástand varir lengi færir líkaminn sig yfir á næsta 

stig, mótstöðustigið. Á því stigi reynir líkaminn að styrkja viðnám gegn streitu með því að auka 

hormónaflæði líkamans. Ef einstaklingur er of lengi á þessu stigi leiðir það til örmögnunar. 

Þegar á örmögnunarstig er komið, er hægt að segja að streitan hafi rænt allri orku og metnaði 

frá viðkomandi með þeim afleiðingum að lítið bensín er eftir á tanknum og viðkomandi getur 

átt mjög erfitt, bæði andlega og líkamlega (Selye, 1978).   

Lögreglumenn þurfa því að vera meðvitaðir um sjálfan sig og aðra samstarfsfélaga 

innan lögreglunnar. Þeir þurfa að vera meðvitaðir um aukið svefnleysi, sektarkennd, kvíða, 

skapofsa eða að eiga erfitt með að koma hlutum í verk og hvaða afleiðingar það getur haft í för 
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með sér. Þá er einnig mikilvægt að lögreglumenn þekki þær leiðir sem eru í boði til að takast á 

við streitu. 

 

2.2.1 Streita meðal lögreglumanna 

Í samfélaginu í dag glíma mun fleiri við streituvandamál en okkur grunar. Að fæðast heilbrigð 

er ekki sjálfgefið en við getum þó reynt að halda líkamlegri og andlegri heilsu okkar ef við 

leggjum okkur fram við það. Streita er aftur á móti erfiður þáttur að ráða við. Það eru margar 

ástæður fyrir streituvandamálum hjá fólki nú til dags. Atvinna getur verið stór þáttur í því. 

Lögreglustarfið er ein atvinnustétt sem talin er streituvaldandi. Lögreglustarfið er 

ábyrgðarfullt og þurfa lögreglumenn að glíma við margskonar mótlæti og áreiti. Þeir sinna 

starfi sem reynir á andlegt atgervi þeirra og eru störf þeirra oft á tíðum mikið gagnrýnd af 

almenningi. Ekki nóg með það, þá þurfa lögreglumenn að vera frá fjölskyldum sínum á 

hátíðardögum og jafnvel afmælisdögum barnanna sinna sökum vaktavinnu og getur það valdið 

árekstrum á milli lögreglustarfsins og fjölskyldu. Auk þess getur vaktavinna haft áhrif á 

félagslíf lögreglumanna (Colligan & Rosa, 1990). Lögreglustarfið er mun viðfangsmeira en 

almenning grunar og gerir sér grein fyrir og það þarf mikla þrautseigu til þess að starfa sem 

lögreglumaður.    

Í rannsókn sem framkvæmd var í Ástralíu árið 2010 kemur fram að lögreglustarfið sé 

eitt af mest streituvaldandi störfum samanborið við önnur störf. Þar segir jafnframt að 

streituvaldarnir helgist af því að lögreglumenn geti verið að eiga við ofbeldisglæpi eina 

mínútuna og þá næstu þurfa þeir að vera að huga að aðstandendum í alvarlegu bílslysi og veita 

sáluhjálp. Einnig kemur fram að lítill stuðningur yfirmanna hefur áhrif á að lögreglustéttin er 

eins útsett fyrir streitu og rannsóknir sýna. Þá er einnig fjallað um að tíðar skipulagsbreytingar, 

pressa frá stjórnvöldum og rannsóknir innra eftirlits geti líka haft með það að gera að 

lögreglumenn eru útsettari fyrir streitu en aðrar stéttir (Williams, Ciarrochi og Deane, 2010).   

Samkvæmt rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum og var birt árið 2016 eru ákveðnir 

þættir í lögreglustarfinu sem eru meira streituvaldandi en aðrir. Þar kom fram að þær aðstæður 

sem ollu stressi og voru hvað algengastar voru að bregðast við heimilisófrið, yfirstandandi 

afbrotum, samstarfsfélagar sem unnu ekki vinnuna sína og að þurfa að taka erfiða ákvörðun á 

staðnum (critical on spot decision). Oft gefst ekki mikill tími til þess að taka ákvarðanir á 

staðnum og þurfa lögreglumenn því að fylgja sínu innsæi (Violanti o.fl.,2016). Þetta eru allt 

hlutir sem lögreglumenn á Íslandi þurfa að glíma við mjög reglulega.   
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Í Noregi var framkvæmd rannsókn á því hvort að munur væri á álagi og streitu milli 

stærri og minni embætta. Samkvæmt henni var meira álag á stærri embættum og var það vegna 

þess að þar var yfirleitt hærri glæpatíðni en í þeim minni. Það er hins vegar meira vinnuálag á 

minni embættum og lögreglumönnum hefur þótt erfitt að vera ekki á vaktinni þegar vinnu lýkur 

vegna nálægðar við samfélagið (Berg ofl., 2005). 

Allar erlendu rannsóknirnar eiga það sameiginlegt að benda til þess að í starfi 

lögreglumanna felist miklir streituvaldar og eru þær í reynd að fella sama dóm í flestum 

tilvikum. Sú staðreynd að lögreglumenn eru almennt að glíma við aðstæður þar sem 

almenningur hefur hvorki áhuga né skyldu til að glíma við, þar sem ofbeldi er beitt og bregðast 

þarf við með valdi, eru þær aðstæður sem almennt teljast til mest streituvaldandi aðstæðna í 

lögreglustarfinu. Það kemur þá fram í tveimur rannsóknum, annars vegar frá Noregi og hins 

vegar frá Íslandi að í stærri embættum glímir fólk frekar við streitu en í dreifbýlinu og komust 

þeir norsku að því að líklega sé það verkefnatengd streita sem veldur því (Berg ofl., 2005). 

Íslensk rannsókn sem gerð var árið 2008 sýndi fram á svipaðar niðurstöður og 

þær norsku. En það kom í ljós á Íslandi að lögreglumenn sem starfa á höfuðborgarsvæðinu væri 

stressaðri, meira var um þunglyndi hjá þeim lögreglumönnum og meiri kvíði. Einnig kom í ljós 

að á höfuðborgarsvæðinu mátti einnig greina meiri stjórnsýslulega streitu en hjá 

lögreglumönnum sem unnu úti á landi (Ólafur Kári Júlíusson og Ólafur Örn Bragason, 2008). 

Á Íslandi hafa ekki verið gerðar margar rannsóknir á streitu meðal lögreglumanna og 

kannski löngu kominn tími til að skoða hana nánar þar sem alltaf er meira og meira álag sett á 

lögreglumenn, þeir látnir taka meiri ábyrgð á sama tíma og ólin er hert að rekstri lögreglunnar. 

Í ályktun Lögreglufélags Reykjavíkur kemur fram að álagið sem nú er upp komið hafi aldrei 

verið eins slæmt og telur stjórn Lögreglufélags Reykjavíkur að öryggi lögreglumanna sé ógnað 

með þeirri undirmönnun sem viðgengst á vöktunum (Ævar Örn Jósepsson, 2016). 

Árið 2016 gáfu Lögreglufélag Reykjavíkur og Lögreglufélag Norðurlands vestra frá sér 

yfirlýsingu þar sem þeir lýstu yfir áhyggjum sínum af undirmönnun á vöktum (Stefán Ó 

Jónsson, 2016). Með hliðsjón af yfirlýsingu Lögreglufélags Reykjavíkur og Lögreglufélags 

Norðurlands vestra um það gríðarlega álag sem nú er á stéttinni og þá staðreynd að 

lögreglumenn stjórna ekki vinnuskipulagi vegna eðli starfsins, má leiða að því líkum að mikill 

fjöldi lögreglumanna þjáist af streitueinkennum. 

Í grein eftir Fjölni Sæmundsson lögreglumann, sem kom út í Kjarnanum árið 2017, kom 

fram að meira en 200% aukning hafði orðið á ferðamönnum á vegum landsins undanfarinn 

áratug, ásamt aukningu á bifreiðum á þessum sömu vegum um 50%. Á sama tíma og þessi 
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mikla aukning er á ferðamönnum og bifreiðum á Íslandi hefur lögreglumönnum fækkað um 

11% (Fjölnir Sæmundsson, 2017).   

Vert er að taka fram að lögreglumenn geta einnig orðið fyrir einhverskonar ofbeldi eða 

hótunum í starfi og getur það haft streituvaldandi áhrif. Árið 2007 gerði ríkislögreglustjóri 

samantekt á skráðum brotum gegn lögreglumönnum. Frá árunum 1998-2005 voru alls 685 

ofbeldisbrot gegn lögreglumönnum tilkynnt. Ekki var sérstakur munur á milli mánaða en brotin 

gerast oftast á kvöldin, næturnar og um helgar. 12% af þeim brotum voru vegna 

umferðarafskipta (Ríkislögreglustjórinn, 2010).  

 

2.2.2 Lögreglumenn og vaktavinna 

Þar sem höfundar starfa allir sem lögreglumenn vitum við að lögreglumenn vinna vaktavinnu. 

Um er að ræða ýmist átta klukkustunda vaktir eða 12 klukkustunda vaktir. Þegar um átta 

klukkustunda vaktir er að ræða er hægt að ganga þrjár vaktir yfir sólarhringinn, dagvaktir, 

kvöldvaktir og síðan næturvaktir. Þegar um 12 klukkustunda vaktir er að ræða er ýmist 

dagvaktir og síðan næturvaktir. Í minni embættum ganga lögreglumenn síðan 12 klukkustunda 

vaktir og bakvaktir og er því hægt að segja að þeir sem ganga bakvaktir séu á vakt allan 

sólarhringinn og geta átt von á því að vera kallaðir út á öllum tímum sólarhrings.   

Gerð var könnun í Sviss um áhrif vaktavinnu og hvort ákveðið kerfi af vaktavinnu hafði 

áhrif á streitu, svefn og heilsufarsvandamál hjá lögreglumönnum. Tilgangurinn með 

könnuninni var þríþættur. Í fyrsta lagi var verið að kanna hvort að samband væri á milli fólks 

í vaktavinnu og aukinnar sjálfstæðrar streitu (self-perceived stress), svefns og heilsu. Í öðru 

lagi var athugað hvort það væru möguleg tengsl á milli vaktavinnu, streitu, svefns og heilsu 

með tilliti til kyns. Í síðasta lagi var athugað hvort aukning sé á heilsu- og svefnvandamálum 

hjá vaktavinnufólki, sem skynja mikla og langvarandi streitu (Gerber, M., Hartmann, T., Brand, 

S., Holsboer-Trachsler, E., & Pühse, U, 2010).   

Þátttakendur voru beðnir um að svara spurningalista. Þessi spurningalisti var sendur á 

460 starfsmenn í lögregluumdæmi í Sviss. 251 af þessum 460 störfuðu í vaktavinnu eða um 

54% þeirra sem svöruðu. Hinir 209 unnu á sveigjanlegum dagvinnutíma. Vert er að taka fram 

að úrtakið náði til allra stöðugilda innan lögreglunnar. Alls voru 344 karlkyns sem svöruðu 

könnuninni en 116 kvenkys (Gerber, M., Hartmann, T., Brand, S., Holsboer-Trachsler, E., 

& Pühse, U, 2010). 

Niðurstaða könnunarinnar var sú að það er samband á milli vaktavinnu, svefnleysis og 

heilsu. Þá sérstaklega hefur vaktavinna neikvæð áhrif á svefn og þar með heilsu almennt. Talið 
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var að þeir sem unnu vaktavinnu höfðu allir aukið notkun á almennri heilsugæslu. Fram kom 

þó í könnuninni að streita er einn af þeim þáttum sem jókst ekki með vaktavinnu. Í þessari 

athugun kom þó aftur á móti fram að karlkyns lögreglumenn sýndu meiri félagsleg 

streitueinkenni en kvenkyns lögreglumenn. Enn fremur upplifðu karlkyns lögreglumenn meiri 

pressu á að standast bæði innri og ytri væntingar. Þessir lögreglumenn voru kvíðnari yfir því 

að gera mistök í vinnunni sem myndi leiða til mjög alvarlegra og neikvæðra afleiðinga. Þegar 

svefn var skoðaður var samband á milli vaktavinnu og svefnleysis. Þeir lögreglumenn sem 

unnu vaktavinnu kvörtuðu meira undan svefni en þeir sem unnu á dagvinnutímum. Hér var 

ekki munur milli kynjanna (Gerber, M., Hartmann, T., Brand, S., Holsboer-Trachsler, E., & 

Pühse, U, 2010).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að vaktavinna og næturvinna er á skjön við 

líkamsklukkuna. Næturvinna og vaktavinna hefur neikvæð áhrif á andlega heilsu og getur 

valdið svefntruflunum, kvíða, skapsveiflum og jafnvel leitt til þunglyndis (Srivastava, 2010). Í 

rannsóknum sem gerðar hafa verið kom í ljós að einstaklingar sem starfa við vaktavinnu glími 

frekar við streitu, stress, andlega uppgjöf og heilsufarsvandamál frekar en þeir sem vinna á 

dagvinnutímum. Einnig kom fram í þessari rannsókn að það getur haft neikvæð áhrif á 

fjölskyldu- og félagslíf að vinna næturvinnu. Þeir sem vinna næturvinnu eiga oft erfitt með að 

viðhalda vináttu, ástarsamböndum og hafa minni þolinmæði fyrir börnunum sínum. Einnig eiga 

þeir erfiðara með að uppfylla samfélagslegum skyldum sínum (Srivastava, 2010). Það kemur 

þó fram að vinna kvöldvaktir hafi mest áhrif á heimilislífið, því á þessum tímum er kvöldmatur 

og oft þarf að aðstoða börn við heimanám og koma þeim í háttinn. Rannsóknir hafa þó sýnt 

fram á að kvöldvaktir hafi meiri áhrif á kvenmenn fremur en karlmenn þar sem kvenmenn finna 

til meiri fjölskylduábyrgðar fremur en karlmenn (Srivatsava, 2010).   

Rannsóknir hafa þó sýnt fram á að ekki sé marktækur munur á milli kynjanna þegar 

kemur að vaktavinnu og þeim kvillum sem henni fylgir. Bæði kynin eru líklegri til að glíma 

við andleg vandamál, geðsjúkdóma og streitu fremur en þeir sem vinna ekki vaktavinnu 

(Srivatsava, 2010).    

 

2.3 Bjargráð 

Eins og komið hefur fram er lögreglustarfið krefjandi og streituvaldandi umhverfi. Þetta 

umhverfi getur leitt til neikvæðra áhrifa, bæði andlega og líkamlega hjá lögreglumönnum. Þau 

neikvæðu áhrif sem lögreglumenn upplifa í starfi sínu geta teygt anga sína inn á heimili 

lögreglumannanna og geta haft neikvæð áhrif þegar kemur að því að reyna að sameina vinnu 

og heimilislíf. Með tímanum getur svo þessi streita haft áhrif á getu lögreglumanna til þess að 
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sinna starfi sínu vel og getur jafnvel leitt til spennu á milli lögreglumanna og samfélagsins 

(Reneer.J., 2018). Til þess að draga úr þessum áhrifum hafa verið þróuð svokölluð bjargráð 

fyrir lögreglumenn. Bjargráð er ákveðið ferli þar sem einstaklingur tekst á við ytri sem og innri 

kröfur, metur aðstæður og velur úrræði sem er við hæfi í hvert sinn. Þannig á einstaklingurinn 

að geta tekið meðvitað bestu ákvörðun í hvert skipti, og þar af leiðandi dregið úr eða lágmarkað 

aðstæður, en einnig á þetta ferli að kenna einstaklingnum að læra eða þola aðstæðurnar 

(Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis og Gruen, 1986).   

Til eru hin ýmsu námskeið sem öll ganga út á það að efla lögreglumenn í því að taka 

réttar ákvarðanir undir streitu ásamt því að stjórna þeirri streitu sem þeir finna fyrir, bæði á 

meðan á verkefni stendur en einnig þegar því er lokið og síðast en ekki síst á milli verkefna.   

 

2.3.1 Maður á mann (Cop-2-cop)  

Dæmi um bjargráð má nefna námskeið sem kallað er maður á mann (COP-2-COP). Það er 

stuðningsnet fyrir lögreglumenn sem komið var á fót í Bandaríkjunum árið 2000. Þetta 

námskeið samanstendur af lögreglumönnum sem eru komnir á eftirlaun, þar sem þeir taka við 

símtölum frá lögreglumönnum í slæmu standi vegna álags í vinnu og áfalla. Þá geta 

lögreglumenn opnað sig um þá erfiðleika sem þeir eiga við að etja við þá sem hafa unnið starfið 

og eru bundnir sama trúnaði. Starfsmenn þessa námskeiðs hafa fengið kennslu í stuðningi í 

krísuástandi (Crisis Interventions) og hefur starfsfólkið allt einnig fengið endurmenntun í fyrstu 

hjálp. Ef þörf er á frekari fagmanni benda þeir þá lögreglumönnum í rétta átt. Þetta námskeið 

er þó ekki einungis fyrir lögreglumennina sjálfa, heldur einnig fyrir fjölskyldumeðlimi, maka 

og þess vegna börn. Allt gert til þess að koma lögreglumanninum sem er undir of miklu álagi 

til hjálpar áður en það verður of seint (Waters, J. A., & Ussery, W., 2007).   

 

2.3.2 Stuðningur maka 

Þegar gerð var athugun á því hvort að þessi bjargráð voru að hafa tilskilin áhrif kom fram að 

ef lögreglumaður sem þjáist af streitu og álagi í vinnu notar einhvers konar bjargráð dragi það 

úr líkindum á óróleika til dæmis á milli hans og maka. 

Það sem lögreglumönnum fannst skipta mjög miklu máli var stuðningur maka. Ef maki 

var skilningsríkur og styðjandi, voru minni líkur á að vinnutengd streita hefði áhrif á 

sambandið. Í framhaldi af þessum niðurstöðum er stungið upp á því að lögregluumdæmin 

myndu bjóða upp á námskeið fyrir maka lögreglumanna um það hvernig þeir geta aðstoðað 

(Arble, E., Lumley, M., Pole, N., Blessman, J., & Arnetz, B 2017). 
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2.3.3 Ímyndunarþjálfun 

Námskeið sem var hannað í Svíþjóð byggir á því að fá ímyndaða þjálfun af starfinu. Þetta 

námskeið er þannig uppbyggt að nemendur fá sálfræðikennslu og er því svo fylgt eftir með 10 

vikna hugarnámskeiði í tvo tíma í senn. Unnið er í litlum hópum 10 eða færri og þar eiga 

lögreglumennirnir að læra slökun og ímyndunaræfingar með ákveðni hugartækni. Kennarar 

voru eldri meðlimir sérsveitarinnar í Svíþjóð sem höfðu fengið kennslu frá rannsakendunum í 

að stjórna þjálfuninni með fyrirfram gefnum atburðarásum. Þeir voru prófaðir bæði fyrir og 

eftir þjálfunina og það kom í ljós að þeir sem tóku þátt í þessu námskeiði voru ólíklegri til þess 

að þróa með sér áfallastreituröskun, þeir áttu ekki í eins miklum erfiðleikum með svefn, og 

síðast en ekki síst sýndu þeir minni kvíðaeinkenni (Bengt B. Arnetz, Dana C. Nevedal, Mark 

A. Lumley, Lena Backman og Ake Lublin 2009).  

 

2.3.4 Iprep og félagastuðningur 

Á Íslandi hefur verið kennd ákveðin aðferð sem var fundin upp af Anderssen og Gustafsberg 

(2016). Aðferðin heitir International performance and efficiency program eða IPREP. Þessi 

aðferð felur í sér þjálfun í streitustjórnun við raunhæfar aðstæður þar sem verið er að leitast við 

að bæta ákvörðunartöku sem og frammistöðu lögreglumanna (Andersen og Gustafsberg, 

2016). Notast er við lífeðlisfræðilega endurgjöf og er þjálfuninni beitt við raunhæfar æfingar 

og verkefni. Aðferðin er upprunalega frá Kanada og er fyrst og fremst notuð til að bæta 

frammistöðu lögreglumanna á vettvangi, fyrirbyggja streitu og takast á við streitu sem getur 

komið í kjölfar erfiðra verkefna (Andersen og Gustafsberg, 2016). Í verklegri IPREP æfingu 

eru lögreglumenn tengdir við púlsmæli og er fylgst með þeim í gegnum alla æfinguna, hversu 

hátt púlsinn fer og hvernig þeir ná að vinna á of háum púlsi með öndunaræfingum sem þegar 

var búið að kenna áður en æfingin byrjaði (Andersen og Gustafsberg, 2016). Æfingarnar fara 

þannig fram að hver lögreglumaður finnur þá öndun sem honum finnst eiga best við hann til 

þess að ná niður púlsi. Á sama tíma þarf einstaklingurinn að fara inn í aðstæður með því 

hugarfari að hann geti leyst verkefnið (Ríkislögreglustjórinn, 2017).  

 Einnig er á Íslandi svokallaður félagastuðningur þar sem öll embætti landsins starfa 

eftir ákveðnu verklagi félagastuðnings og ber að tryggja að hugað sé að heilsu allra 

starfsmanna. Það er gert með því að vera með svokallaða viðrunarfundi í lok streituvekjandi 

verkefna þar sem lögreglumenn eru hvattir til þess að segja frá sinni upplifun og tilfinningum 

eftir atburðinn. Einnig er ríkislögreglustjóri með samning við sálfræðiþjónustuna Líf og sál og 
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eru lögreglumenn hvattir til þess að nýta sér þá þjónustu sem þar er í boði ef þeir finna fyrir 

streitu vegna starfsins (Ríkislögreglustjóri, 2018).  

 Með þessum æfingum og námskeiðum er verið að reyna að kenna lögreglumönnum að 

bregðast við streitu þegar þeir finna fyrir henni og geta þar af leiðandi tekið betri ákvarðanir 

þegar þeir eru undir streitu í starfi. Þetta er ekki síður mikilvægt á milli útkalla þar sem 

lögreglumenn þurfa að vera færir í því að ná púlsinum niður eftir erfitt útkall áður en þeir fara 

í það næsta. Til viðbótar er gagnlegt ef lögreglumenn hafa sett upp fyrirfram ákveðna 

atburðarás og æfa sig í henni til þess að vera betur í stakk búnir til þess að takast á við þá 

atburðarás þegar hún gerist. Þá er möguleiki á því að ef lögreglumenn hafa einhvern til þess að 

tala við reglulega sem hefur unnið þeirra starf, að þeir fái hjá þeim góð ráð við því hvernig á 

að takast á við þá streitu sem þeir finna fyrir í starfi. Síðast en ekki síst er hugmyndin um að 

makar lögreglumanna fái einnig aðstoð bæði með það hvernig þeir geta tekist á við þá streitu 

sem fylgir því að vera maki lögreglumanns, en einnig hvernig þeir gætu aðstoðað 

lögreglumanninn heima fyrir og þar af leiðandi gæti minnkað sú togstreita sem myndast 

gjarnan á milli heimilis og starfs lögreglumannsins. Þá er einnig talað um að góð leið fyrir 

umdæmin væri að gera ekki lítið úr vandamálum lögreglumanns, því það er aldrei svo að tveir 

einstaklingar upplifi það sama þó svo að þeir séu í sömu aðstæðum.  

 

2.4 Starfsöryggi og ánægja í starfi 

Öryggi (e. security) hefur verið skilgreint sem ,,stöðugu og nokkuð fyrirsjáanlegu umhverfi, 

þar sem einstaklingar eða hópar geta sinnt sínu hlutverki án truflana eða skaða eða þá ótta 

við truflun eða líkamlegan skaða” (Brooks, 2010, bls. 226). 

Öryggistilfinning (e. feeling of security) er oftar en ekki skilgreind sem ,,blanda af ótta 

við að verða fyrir afbrotum og þá að nákomnir einstaklingar verði fyrir afbrotum“ (Doyle, 

Frogner, Andershed og Andershed, 2016, bls. 20). Öryggi þegna samfélagsins er hornsteinn 

hvers samfélags, ein þeirra stofnanna sem hefur það að megin markmiði að tryggja öryggi 

þegna samfélagsins er Lögreglan (Doyle, Frogner, Andershed og Andershed, 2016). 

Rannsóknir hafa sýnt að ef öryggistilfinning lækkar má búast við að starfstengd streita aukist, 

ásamt því að líkur á kulnun aukist. Þá eru líkur á að það dragi úr starfsánægju sem að endingu 

hafi áhrif á heilsu fólks (Isenhardt og Hostettler, 2016). 

Flestar þær rannsóknir sem tengjast öryggistilfinningu og lögreglu hafa það að 

markmiði sínu að varpa ljósi á viðhorf fólks til lögreglu og mismunandi viðbragði hennar. Fáar 

rannsóknir virðast hafa verið gerðar á öryggistilfinningu lögreglumanna sjálfra eða í það 
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minnsta eru ekki margar þeirra opinberar. Þó höfum við fengið aðgang að rannsóknum sem 

framkvæmdar hafa verið á Íslandi af ríkislögreglustjóra (Ríkislögreglustjóri, 2020). 

Rannsóknir ríkislögreglustjóra beinir ljósi að öðrum þáttum en þær rannsóknir sem við höfum 

skoðað hvað varðar öryggistilfinningu almennings. Munurinn á þessum tveimur rannsóknum 

felast almennt í því að öryggistilfinning almennings er mæld út frá búsetu, kyni, aldri, líkum á 

afbrotum og fleiri samfélagslegum þáttum (Doyle, Frogner, Andershed og Andershed, 2016).

 Rannsóknir á lögreglu eru hins vegar sértækari. Þar eru persónulegt mat á færni, þjálfun,  

aðbúnaði og samstarfsmönnum helstu áhrifaþættir á mati á öryggistilfinningu lögreglumanna 

(Ríkislögreglustjóri, 2020). Niðurstöður rannsókna ríkislögreglustjóra benda til þess að 

öryggiskennd lögreglumanna sé almennt frekar góð en niðurstaða seinustu þriggja ára sýnir um 

75% þátttakenda svara því að á dæmigerðum vinnudegi finnist þeim þeir frekar eða mjög 

öruggir (Ríkislögreglustjóri, 2020) (Ríkislögreglustjóri,2018). Þá kemur einnig fram í téðri 

rannsókn ríkislögreglustjóra, 2020 að konur finni marktækt fyrir meira öryggi á vinnustaðnum 

en karlmenn, 79% samanborið við 73%. Ef litið er til áhrifaþátta kemur í ljós að mönnun á 

vaktir, hæfni starfsfélaga og útbúnaður lögreglu voru stærstu áhrifaþættir að mati svarenda, þar 

sem undirmönnun vegur þyngst eða 32% (Ríkislögreglustjóri, 2020). Í ljósi þess sem kom fram 

hér að framan um tengsl milli öryggistilfinningu og starfsánægju er fróðlegt að skoða rannsókn 

ríkislögreglustjóra (2020). Þar er einnig komið inn á starfsánægju, en niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna að starfsánægja í lögreglunni er um og yfir 90%.  

3. Tilgátur 

Forvitni okkar liggur í því hvernig álagið er á minni staði, eða þangað sem allur 

ferðamannastraumurinn liggur. Okkur langaði því að skoða streitu á meðal lögreglumanna sem 

vinna á starfsstöðvum með færri en 12 starfsmenn.   

Okkur langaði einnig að skoða upplifun lögreglumanna á öryggi í vinnunni og þá 

sérstaklega á þessum tímum þar sem við verðum vör við það í okkar starfi að ofbeldi er orðið 

meira og harðara og meira um notkun ýmiskonar vopna en hér áður. Að endingu langar okkur 

að skoða hvaða bjargráð lögreglumenn nota til þess að vinna úr sinni streitu sem þeir verða 

fyrir í vinnunni og í því samhengi að koma með ýmis bjargráð sem notuð eru annars staðar í 

heiminum af lögreglu og kanna hvort að það sé vettvangur fyrir slík bjargráð hér á Íslandi.  

Rannsókn sem framkvæmd var 2008 bendir til þess að streita sé meiri hjá 

lögreglumönnum í þéttbýli en dreifbýli. Sú rannsókn er orðin rúmlega tíu ára gömul og hafa 

gríðarlegar breytingar orðið á samfélaginu í heild síðan þá og þá sérstaklega hvað varðar 

fjölgun ferðamanna en til samanburðar komu 502.000 ferðamenn til landsins árið 2008 en árið 
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2018 voru þeir 2.343.800 (Ferðamálastofa, 2020). Ferðamenn vilja skoða náttúruna okkar og 

til þess þurfa þeir að aka á vegum landsins sem eru misgóðir. Því lengra frá höfuðborginni sem 

ekið er og lengra er á milli byggðarkjarna því færri verða lögreglumennirnir sem þurfa að takast 

á við verkefnin sem upp koma og lengri tími líður í að aðstoð berist. Þessi aukni straumur 

ferðamanna inn á fámenn svæði og aukin verkefni sem þeim fylgja virðast ekki vera að hafa 

áhrif á streitu lögreglumanna, né heldur reyndist munur á streitu eftir starfsreynslu eða hvort 

þátttakendur væru faglærðir eða ekki. 

Þegar litið er til rannsókna ríkislögreglustjóra má sjá að almennt upplifa lögreglumenn 

góða öryggistilfinningu. Lögreglumenn af landsbyggðinni hafa þó mælst með hæstu gildi í 

neikvæðri öryggistilfinningu, þannig upplifðu 38,5% starfsmanna embættis lögreglustjórans á 

Norðurlandi vestra sig frekar eða mjög óörugga. Rannsókn ríkislögreglustjóra gefur jafnframt 

til kynna að ákveðnir áhrifaþættir hafi frekar áhrif á öryggistilfinningu lögreglumanna og 

skorar mönnun á vaktir þar 22% sem hafa ætti áhrif á þá sem starfa einir samanborið við þá 

sem starfa í pörum (Ríkislögreglustjóri, 2020).  Þar af leiðandi þótti okkur eðlilegt að leggja 

fram þá tilgátu að eftir því sem þú starfar meira einn því óöruggari upplifir þú þig í vinnunni. 

Í ljósi þess að við gerum ráð fyrir því að lögreglumenn í dreifbýli verði fyrir meiri 

streitu við störf sín, gerum við jafnframt ráð fyrir því að þeir tileinki sér frekar jákvæð bjargráð 

í formi félagastuðnings og IPREP sem eru bjargráð sem í boði eru innan íslensku lögreglunnar. 

Ásamt því gerum við ráð fyrir að lögreglumenn beiti fleiri bjargráðum sem ekki eru veitt af 

yfirvöldum og má þar nefna stuðning maka t.d. 

Tilgáturnar okkar eru: 1) Því meira sem þú ert einn á vakt, því óöruggari upplifir þú þig á 

dæmigerðum vinnudegi, 2) því meira sem þú starfar einn, því meiri streitu finnur þú fyrir 

og 3) því meira sem þú starfar einn því jákvæðari bjargráð notar þú. 

 

 

4. Gögn og aðferðir 

Þessi kafli fjallar um þær rannsóknaraðferðir sem notast var við við framkvæmd 

könnunarinnar. Fjallað verður um markmið og tilgang könnunarinnar, hvaða aðferðum var 

beitt og hvernig þátttakendur voru valdir. Gerð verður grein fyrir hvaða mælitæki við 

studdumst við og í lokin verður fjallað um úrvinnslu gagna.   
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4.1 Markmið og tilgangur 

Markmið könnunarinnar er að skoða streitu, upplifun á öryggi og bjargráð á meðal íslenskra 

lögreglumanna sem vinna á starfsstöðvum með færri en 12 lögreglumenn. Notaðir voru 

spurningalistarnir PSS-4, Cope-Brief og spurningalisti til að meta öryggistilfinningu. Skoðaður 

verður  munur á streitu, öryggi og bjargráðum meðal lögreglumanna á starfsstöðvum þar sem 

eru færri lögreglumenn en 12 og hvort fylgni sé þar á milli. Vonir okkar standa til að hægt sé 

að bæta þjónustu við þennan hóp lögreglumanna en nýverið hefur ríkislögreglustjóri gert 

samning við sálfræðiþjónustuna Mín líðan um fjarmeðferð fyrir lögreglumenn og mögulega 

þarf frekari úrræði fyrir þennan hóp.  

 

4.2 Efni og aðferðir 

Við ákváðum að kanna streitu, bjargráð og öryggistilfinningu á meðal lögreglumanna sem 

starfa á starfsstöðvum þar sem vinna 12 og færri. Við einbeittum okkur því að landsbyggðinni 

og voru þátttakendur allir þeir sem starfa sem lögreglumenn í aðalstarfi.  

Staðlaður spurningalisti var sendur með tölvupósti til yfirlögregluþjóna í öllum lands-

hlutum í formi netkönnunar, það er að segja á Vestfirði, Suður- Austur- Norður og Vesturland. 

Yfirlögregluþjónum var kynnt efni könnunarinnar og fengu þeir kynningarbréf (viðauki I) sem 

og tengil á könnunina þar sem ekki var hægt að rekja svörin aftur til þátttakenda. 

Yfirlögregluþjónarnir voru þá beðnir um að senda könnunina og kynningarbréfið á alla 

starfandi lögreglumenn í sínu embætti þar sem starfsstöðvar voru með sem fyrr segir 12 eða 

færri starfsmenn. Einnig voru yfirlögregluþjónar beðnir um að senda undirrituðum lista yfir 

það á hversu marga starfsmenn könnunin var send til að fá yfirlit yfir fjölda starfsmanna á 

hverri starfsstöð. 

 

4.3 Þátttakendur 

Spurningalistinn var sendur rafrænt til allra yfirlögregluþjóna embætta sem hafa starfsstöðvar 

með færri en 12 lögreglumenn, voru þeir beðnir um að koma spurningalistanum á 

framangreindar fámennu starfsstöðvar lögreglumanna. Skilyrði fyrir þátttöku er að viðkomandi 

starfi sem lögreglumaður á starfsstöð þar sem færri en 12 lögreglumenn vinna og að 

viðkomandi hafi fullan skilning á töluðu og skrifuðu íslensku máli. Ekki voru skilyrði fyrir því 

að vera menntaður lögreglumaður og voru því héraðslögreglumenn beðnir um að taka þátt, ef 

fyrri skilyrði voru til staðar.   
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Alls fengu 66 lögreglumenn spurningalistann sendan frá sínum yfirlögregluþjónum en 

þó voru ekki nema 26 lögreglumenn sem svöruðu spurningalistanum og voru tíu þeirra frá 

Suðurlandi, 12 frá Austurlandi og fjórir af Vesturlandi/Vestfjörðum. 20 svarenda vinna 

vaktavinnu og 21 svarenda sinna bakvöktum að vakt sinni lokinni. Alls voru átta lögreglumenn 

sem starfa að öllu jöfnu einir á dæmigerðum vinnudegi.  

Embættin á Norðurlandi og í Vestmannaeyjum virtust ekki hafa séð sér fært að taka þátt 

í könnuninni en ástæðan gæti verið vegna Corona veirunnar sem herjaði á heiminn þegar þessi 

könnun var gerð. Þetta eru þó bara getgátur undirritaðra þar sem aldrei heyrðist neitt frá þessum 

embættum. 

 

4.4 Mælitæki  

Við gagnasöfnun könnunarinnar var notast við tvo spurningalista. Það voru perceived stress 

scale (PSS-4) (Cohen, Kamarack og Mermelstein 1983) og Cope-brief (Carver, 1997) ásamt 

öryggisspurningum sem búið er að nota síðastliðin ár við gagnaöflun á vegum 

ríkislögreglustjóra (Ríkislögreglustjóri,2020).  

Við notuðum styttri útgáfuna afvPerceived stress scale (PSS-4) (viðauki II)  eftir Cohen, 

Kamarack og Mermelstein (1983). Upphaflegi PSS listinn samanstendur af 14 atriðum, sem 

metur almenna streitu síðastliðna mánuði. Styttri útgáfan af PSS listanum var þýddur af Daníel 

Þór Ólasyni (2001). og samanstendur hann af 4 spurningum um hugsanir og líðan síðastliðinn 

mánuð á formi fullyrðinga og fyrirfram ákveðinna svara á raðkvarða þar sem „aldrei” er lægst 

og „mjög oft” er hæst. Spurningunum er skipt upp í tvær jákvætt orðaðar spurningar og tvær 

neikvætt orðaðar spurningar. Dæmi um jákvætt orðaða spurningu er t.d: ,,Hversu oft á 

undanförnum mánuði varst þú örugg(ur) með þær ákvarðanir sem þú þurfir að taka til að leysa 

úr persónulegum vandamálum?” Dæmi um neikvætt orðaða spurningu er t.d: ,,Hversu oft á 

undanförnum mánuði hefur þú upplifað að vandamálin hrönnuðust upp án þess að þú réðir við 

þau ?” Hver svarmöguleiki hefur visst stigagildi og streitustig viðkomandi er metið út frá því 

þannig að því hærri stig því meiri streita. Síendurteknar vísbendingar hafa verið um það hversu 

ófyrirsjáanlegt, óstjórnanlegt og ofhlaðið líf einstaklings er, og eru aðaláhrifaþættir þess að 

upplifa streitu og voru spurningar kvarðans hannaðar með það í huga. (Cohen, Kamarck, og 

Mermelstein, 1983). Innri áreiðanleiki var rannsakaður og var talinn mjög góður, α=0,77-0,86 

(Leung, Lam og Chan, 2010). Einnig hefur verið sýnt fram á fylgni listans við aðra lista sem 

mæla streitu (Cohen, Kamarck, og Mermelstein, 1983).                                                                                                                                                                
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Einnig notuðum við Brief Cope listann (viðauki III), (Carver, 1997). til að mæla 

bjargráð þátttakenda, en þá er átt við hvernig þátttakendur takast á við þann vanda sem þeir 

standa fyrir hverju sinni, eða þegar þeir eru undir álagi í starfi. Brief Cope spurningalistinn sem 

við styðjumst við er styttri útgáfa af COPE listanum frá 1989. COPE listinn hefur verið mikið 

notaður til að rannsaka bjargráð hjá fólki sem hefur verið greint með lífshættulega og/eða 

langvarandi sjúkdóma. Einnig hefur hann verið notaður hjá fólki sem hefur lent í 

náttúruhamförum eða staðið frammi fyrir miklum erfiðleikum af einhverjum öðrum toga. 

COPE listinn er settur saman úr 60 atriðum og því getur verið erfitt fyrir fólk sem hefur lent í 

miklum áföllum að svara honum. Því hefur COPE listinn verið styttur úr 60 atriðum í 28 atriði 

sem skiptast í 14 þar sem tvö atriði eru innan hvers þáttar. Þau atriði sem voru valin inn á 

listann voru með tvö viðmið, annars vegar að atriði sýni mikla fylgni við þann þátt sem tilheyrði 

upphaflega kvarðanum og hins vegar að atriðið væri auðskiljanlegt fyrir þátttakendur. Dæmi 

um atriði sem eru á Brief Cope listanum eru ásamt öðrum: Virk bjargráð, skipulagning, 

áfengis- og vímuefnanotkun, notkun á tilfinningalegum- og efnislegum stuðningi og jákvætt 

endurmat. Hver þáttur hefur tvær spurningar sem er svarað á fjögra punkta skala þar sem 1 er 

alls ekki og 4 er í miklu mæli. Hámarksskor kvarðans er 56 stig eða 28 á 

hvorum þætti og lágmarksskor kvarðans er 14 eða 7 á hvorum þætti. Sýnt hefur verið fram á 

að áreiðanleiki listans sé nokkuð góður (Carver, 1997).  Í íslenskri þýðingu listans hefur verið 

reiknaður út áreiðanleiki listans og reyndist hann vera með ágætum eða .0638 (Ragnar Már 

Sigrúnarson, 2013).  

Bjargráð hafa verið skoðuð á Íslandi og gerðu Hafrún Kristjánsdóttir og Þrúður 

Gunnarsdóttir (2004) rannsókn sem lokaverkefni við Háskóla Íslands. Þær notuðu Cope Brief 

listann (Carver, 1997) til að mæla bjargráð þátttakenda. Listinn skiptist í jákvæð og neikvæð 

bjargráð. Hámarksskor á jákvæða listanum eru 64 stig og lágmarksskor eru 16 stig. Á neikvæða 

listanum eru hámarksskor 48 stig og lágmarksskor 12.  

Að lokum komu tvær öryggisspurningar til þess að meta öryggistilfinningu 

lögreglumanna á vakt. Þær voru annars vegar: „Hversu óörugga(n)/örugga(n) upplifir þú þig í 

vinnunni á dæmigerðum vinnudegi?“ og hins vegar: „Hversu óörugga(n)/örugga(n) ert þú með 

að ráða við verkefni sem koma upp í vinnunni á dæmigerðum vinnudegi?“ Þessar spurningar 

eru í samræmi við þær spurningar sem voru lagðar fyrir lögreglumenn í könnun 

ríkislögreglustjóra á öryggi lögreglumanna í starfi árið 2017 (viðauki IIII) (Ríkislögreglustjóri, 

2017).  
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4.5 Úrvinnsla gagna 

Notast var við forritið SurveyMonkey til að afla gagna og halda utan um þau gögn sem inn 

komu og þær niðurstöður sem gögnin gáfu. Allar upplýsingar voru meðhöndlaðar samkvæmt 

ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd og farið að íslenskum lögum varðandi 

persónuvernd, vinnslu og eyðingu gagna. Spurningalistinn er ópersónugreinanlegur og því er 

á engan hátt unnt að rekja svör til einstakra þátttakenda. Gögn voru varðveitt á öruggum stað 

hjá ábyrgðarmanni könnunarinnar og þeim eytt að lokinni gagnaúrvinnslu. 

 Niðurstöður úr SurveyMonkey forritinu voru síðan færðar yfir í excel sem notað var til 

að vinna úr þeim gögnum sem höfðu safnast úr megindlegri könnun. Nafnbreytur voru kóðaðar 

og niðurstöður settar upp með lýsandi tölfræði. Gagnaúrvinnsla fór síðan fram í gegnum 

tölfræðiforritið SPSS, útgáfa 20 (e. Statistical Package for Social Science). Byrjað var á því að 

fara yfir gagnasafnið og það hreinsað af villugildum. Við úrvinnslu gagna var notað t-próf 

óháðra úrtaka. Fyrir Brief Cope listann var aðgerðin ,,compute variable’’ notað til þess að 

leggja saman sjö atriði sem voru flokkuð eftir jákvæðum og neikvæðum bjargráðum til þess að 

búa til heildarskor hvors flokks fyrir sig. Einnig var ,,compute variable’’ aðgerðin notuð til 

þess að fá út heildarskor úr PSS-4 listanum, þar sem öll fjögur atriðin voru lögð saman. Í PSS-

4 þurfti líka að snúa gildum tveggja jákvætt orðaða spurninga við til þess að þær myndu 

samrýmast þeim sem voru neikvætt orðaðar.  

 Við gagnavinnslu var einungis notast við svör þátttakanda úr almennri deild sem voru 

23 talsins, til þess að koma í veg fyrir skekkjur í þýðinu þar sem einungis þrír tóku þátt sem 

ekki störfuðu í almennri deild.  

 Niðurstöður voru settar fram í máli og myndum svo sem tíðnitöflum, stöplaritum og 

lýsandi tölfræði. Miðað var við 5% marktektarmörk (p<0,05) sem þýðir 95% vissa um að 

munur sé til staðar.   

5.Niðurstöður 

Í þessum kafla verður skýrt frá niðurstöðum könnunarinnar. Í upphafi kaflans verður fjallað 

um bakgrunn þátttakenda. Þar á eftir koma niðurstöður sem tengjast tilgátum könnunarinnar. 

 

Í töflu eitt má sjá tölfræði yfir þær bakgrunnsbreytur sem beitt var við gagnagreiningu 

könnunarinnar. Þar kemur fram að töluverður meirihluti þátttakenda er faglærður og stærsti 

hluti þátttakenda hefur yfir sex ára reynslu í lögreglustarfinu.  
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Tafla 1 Lýsandi tölfræði um bakgrunn þátttakenda 

 

 

Á mynd eitt má sjá niðurstöður úr spurningunni: ,,Hversu óörugg(ur)/örugg(ur) ert þú með að 

ráða við verkefnin sem koma upp í vinnunni á dæmigerðum vinnudegi?‘‘ Eins og sjá má á 

myndinni voru jafn margir sem töldu sig mjög örugga og frekar örugga með að ráða við 

verkefnin sem koma upp í vinnunni á dæmigerðum vinnudegi eða alls tæp 87% svarenda. Rúm 

13% svarenda töldu sig vera frekar óörugga eða mjög óörugga með að leysa verkefni sem koma 

upp á dæmigerðum vinnudegi.  

 

 

Mynd 1 Upplifun á öryggi við að ráða við verkefni á dæmigerðum vinnudegi. 

 

n Hlutfall (%) Auð gildi

15 65,21%

7 30,43%

1 4,34%

23 95,64% 4,34%

6 26,09%

17 73,91%

23 100,00%

8 34,78%

11 47,83%

4 17,39%

23 100,00%Samtals

6+ ár

Samtals 

Landssvæði

Suðurland

Austurland

Vesturland

0-5 ár

Menntunarstig

Faglærður

Ómenntaður

Auð gildi

Samtals

Starfsaldur
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Á mynd tvö eru niðurstöður úr spurningunni: ,,Hversu óörugga(n)/örugga(n) upplifir þú þig í 

vinnunni á dæmigerðum vinnudegi?‘‘ Eins og sjá má eru rúm 56% þeirra sem svöruðu sem 

töldu sig vera frekar örugga í vinnunni á dæmigerðum vinnudegi og rúm 21% töldu sig mjög 

örugga. Rúm 8% svarenda töldu sig frekar óörugga og voru alls 13% sem töldu sig vera mjög 

óörugga í vinnunni á dæmigerðum vinnudegi.  

 

Mynd 2 Upplifun á öryggi á venjulegum vinnudegi. 

Á mynd þrjú sjáum við niðurstöður úr spurningunni: ,,Hversu vel gengur þér að samræma 

vinnu og fjölskylduábyrgð?“ 52% svarenda telja að það gangi frekar vel að samræma vinnu og 

fjölskylduábyrgð. 4% svarenda sögðu það ganga mjög illa að samræma vinnu og 

fjölskylduábyrgð, 17% fannst það ganga frekar illa en 22% fannst það ganga mjög vel. Alls 

voru 4% sem ekki vildu svara spurningunni.  

 

Mynd 3 Hversu vel lögreglumönnum gengur að samræma fjölskylduábyrgð og vinnu. 
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Streitustig úr PSS-4 mælikvarða allra þátttakenda voru lögð saman og var meðaltal streitu hjá 

þátttakendum (n=23) 3,69 stig með staðalfrávik 3,04, en meðalskor fyrir streitu á PSS-4 

skalanum er 5,43. Það má því segja að ekki hafi mælst mikil streita meðal lögreglumanna á 

minni starfsstöðvum. 

 

Þegar skoðað var hvort munur væri á streitu hjá þeim sem starfa mikið einir eða lítið einir kom 

í ljós að það er ekki marktækur munur á heildarskori streitukvarðans hjá þeim sem starfa mikið 

einir (meðaltal 3,11, staðalfrávik 3,28) og þeirra sem starfa lítið einir (meðaltal 3,79, 

staðalfrávik 2,83). t(21)=0.523,p>0,05.  

Tafla 2 Meðtaltalsmunur á streitu hjá þeim lögreglumönnum sem starfa mikið eða lítið einir. 

  Steita  
Starfa einir að meðaltali í % n Meðaltal (Staðalfrávik)   

 0-50%   14 3.79 (2,83)  
  51-100%     9 3.11 (3,30)   

 Samtals   23 7.47 (2,38)   

 

Þegar skoðaðir voru einstaka þættir innan streitukvarðans kom aftur á móti í ljós eins og sjá 

má á töflu þrjú, að marktækur munur var á þeim sem starfa mikið einir og þeim sem starfa lítið 

einir þegar kemur að upplifun á því að finnast vandamálin hrannast upp á þann hátt að þeir 

réðu við þau. Samkvæmt töflu þrjú upplifa þeir sem starfa mikið einir (meðaltal 0,44, 

staðalfrávik 0,99) síður að finnast vandamál hrannast upp án þess að þeir ráði við þau í 

samanburði við þá sem starfa lítið einir (meðaltal 1,28, staðalfrávik 0,72) á þann hátt að þeir 

sem starfa mikið einir skora að meðaltali rúmlega einu stigi minna á þessum tiltekna þætti í 

PSS-4 skalanum en þeir sem starfa einir t(21)=2,183,p<0,05. 

Tafla 3 Meðaltalsmunur hjá þeim lögreglumönnum sem starfa mikið eða lítið einir og upplifun á því að vandamál hrannist 

upp á þann hátt að þeir ráði ekki við þau. 

 

 

 

Lagt var saman heildarskor þátttakanda (n=23) í okkar könnun og reyndist heildarskor 

þátttakenda á jákvæða Cope Brief listanum vera 39 með staðalfrávik 8. Á neikvæða listanum 

Ráða ekki við vandamál sem hrannast upp

n Meðaltal (Staðalfrávik)

14 1.28 (0,99)

51-100% 9 0.44 (0,72)

Samtals 23 1.72 (1,71)

0-50%

Starfa einir að meðaltali í %
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reyndist meðalskor vera 20 með staðalfrávik 5.   

 

Til að athuga hvort munur væri á bjargráðum (e.coping)  hjá þeim sem starfa mikið einir og 

þeim sem starfa lítið einir, var framkvæmt t-próf óháðra úrtaka. Niðurstaðan er sú að ekki er 

marktækur munur á þeim sem starfa mikið einir og þeim sem starfa lítið einir  þegar kemur að 

því að nota bæði jákvæð bjargráð t(21)=1,520,p>0,05 og neikvæð bjargráð t(21)=0,357;p>0,05. 

 

Tafla 4 Meðaltalsmunur á gæðum bjargráða milli þeirra lögreglumanna sem starfa mikið og lítið einir. 

 

 

Þegar skoðað var hvort munur væri á notkun bjargráða (e.coping) hjá faglærðum og 

ófaglærðum lögreglumönnum kom í ljós marktækur munur á notkun jákvæðra og neikvæðra 

bjargráða. Þannig eru ófaglærðir lögreglumenn (meðaltal 23,25, staðalfrávik 3,77) líklegri til 

að nota neikvæð bjargráð en faglærðir lögreglumenn (meðaltal 18,86, staðalfrávik 4,83) á þann 

hátt að ófaglærðir lögreglumenn skora að meðaltali rúmlega fimm stigum meira á neikvæða 

bjargráðalistanum en faglærðir lögreglumenn t(20)=-2,207,p<0,05.  

 Einnig reyndist vera munur á jákvæðum bjargráðum (e. positive coping) hjá faglærðum 

lögreglumönnum (meðaltal 33,57, staðalfrávik 9,06) og ófaglærðum lögreglumönnum 

(meðaltal 44,75, staðalfrávik 4,94). Þannig eru ófaglærðir lögreglumenn líklegri til þess að nota 

jákvæð bjargráð en þeir sem eru faglærðir lögreglumenn, á þann hátt að ófaglærðir 

lögreglumenn skora að meðaltali um átta stigum meira á jákvæða bjargráðalistanum en 

faglærðir lögreglumenn, t(20)=-2,345,p<0,05.  

Tafla 5 Meðaltalsmunur á gæðum bjargráða milli þeirra lögreglumanna sem eru faglærðir og ófaglærðir. 
 

 

Þegar skoðað var hvort munur væri á öryggistilfinningu hjá þeim sem starfa mikið einir eða 

lítið einir, kom í ljós að það er ekki marktækur munur á þeim sem starfa mikið einir (meðaltal 

4,11, staðalfrávik 0.928) og þeim sem starfa lítið einir (meðaltal 3.36, staðalfrávik 1,4)                        

n Meðaltal (Staðalfrávik) Meðaltal (Staðalfrávik)

14 41.57 (5,63) 20.85 (4,27)

9 36.22 (11,24) 20.55 (6,16)

23 77.79 (16,87) 41.4 (10,43)

Jákvæð bjargráð Neikvæð bjargráð

51-100%

Samtals

Starfa einir að meðaltali í %

0-50%

n (Staðalfrávik) (Staðalfrávik)

14 (9,06) (4,83)

8 (4,94) (3,77)

22 (14) (8,6)

Neikvæð bjargráð

Meðaltal 

18.86

23.25

53.03

Ófaglærður

Samtals

Jákvæð bjargráð 

Menntun

Faglærður

Meðaltal 

36.57

44.75

81.32
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t(21)=-1,385,p>0.05. 

 

Tafla 6 Meðaltalsmunur á öryggistilfinningu hjá þeim lögreglumönnum sem starfa mikið eða lítið einir. 

 

 

6.Umræður 

Við ákváðum í rannsókn okkar að gera lögreglumenn á landsbyggðinni að umfjöllunarefni 

okkar og þá sérstaklega þá lögreglumenn sem starfa á fámennustu starfsstöðvunum. Við buðum 

lögreglumönnum af fámennum stöðum að svara spurningalista sem við sendum út til 

embættanna með það að markmiði að skoða sérstaklega streitu, öryggistilfinningu og bjargráð. 

Það voru í fyrsta lagi mikil vonbrigði að könnunin sem var send til allra þeirra embætta sem 

höfðu starfstöðvar með færri en 12 lögreglumenn, sem voru samtals sjö talsins, að einungis 

þrjú þessara embætta gáfu starfsmönnum sínum möguleika á þátttöku. Mögulega hafa áhrif 

heimsfaraldurs af völdum Corona veirunnar haft þar áhrif. Embættin sem tóku þátt að þessu 

sinni voru embætti lögreglustjórans á Austurlandi, Suðurlandi og Vesturlandi/Vestfjörðum. Sú 

staðreynd að færri en helmingur embætta kaus að taka þátt í könnuninni, rýrir gildi hennar og 

dregur úr getu okkar til að draga ályktanir um lögreglumenn á landsbyggðinni sem var tilgangur 

rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar gefa þess í stað ákveðnar vísbendingar um lögreglumenn í 

hinum dreifðu byggðum, sérstaklega þeim sem starfa einir, og gefa fullt tilefni til frekari 

rannsókna á þessu sviði.  

Við viljum að sjálfsögðu hvetja yfirstjórnir allra embætta til frekari samvinnu við þá 

aðila sem hyggjast rannsaka hina ýmsu fleti lögreglunnar í framtíðinni. Skekkja var í hlutfalli 

starfsaldurs þannig að 74% þátttakenda höfðu starfað í sex ár eða meira en 26% í fimm ár eða 

minna. Þessi skekkja er óútskýrð en upp kom sú hugmynd innan hópi rannsakenda hvort 

starfsaldur í hinum dreifðu byggðum sé almennt hærri en gengur og gerist en engar upplýsingar 

eru til opinberlega um dreifingu á starfsaldri lögreglumanna. 

Við settum fram þrjár tilgátur, sem allar fólust í því að skoða hvaða áhrif það hefði á 

lögreglumenn að starfa mikið einir með tilliti til streitu, bjargráða og öryggistilfinningu. Helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar sem við framkvæmdum benda til þess að lögreglumenn finni fyrir 

n Meðaltal (Staðalfrávik)

0-50% 14 3.36 (1,45)

51-100% 9 4.11 (0,93)

Samtals 23 7.47 (2,38)

Starfsöryggi

Starfa einir að meðaltali í %
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lítilli streitu í starfi en þannig mældist meðalskor úr PSS-4 listanum að meðaltali um 3,5 en 

meðalskor á kvarðanum hefur mælst í kringum 5,43 stig í öðrum rannsóknum (Vallejo, Vallejo-

Slocker, Fernández-Abascal og Mañanes, 2018). Þessi niðurstaða gefur vísbendingu um að 

lögreglumenn á fámennum starfsstöðvum upplifi litla streitu í störfum sínum andstætt þeirri 

tilgátu sem við settum fram að einvera á vakt ýtti undir streitutengda þætti. Er það í samræmi 

við rannsóknir sem áður hafa verið framkvæmdar á Íslandi og hafa bent til þess að streita væri 

meiri í þéttbýli meðal lögreglumanna (Ólafur Kári Júlíusson og Ólafur Örn Bragason, 2008). 

Líklegt verður því að teljast að sú mikla fjölgun ferðamanna hafi ekki þau áhrif á lögreglumenn 

á fámennum svæðum sem við höfðum talið.  

Hvað bjargráðin varðar, gefa niðurstöður rannsóknarinnar vísbendingar um að ekki sé 

munur á notkun lögreglumanna á bjargráðum eftir því hvort þeir starfa mikið eða lítið einir. 

Áhugavert er að marktækur munur mældist milli notkunar bjargráða lögreglumanna sem hafa 

0-5 ára reynslu miðað við þá sem starfað hafa í fleiri en sex ár í þá veru að þeir nota bæði 

jákvæð bjargráð í meira mæli ásamt því að nota marktækt fleiri neikvæð bjargráð. Þetta gefur 

vísbendingar um að ekki sé nóg að leiðbeina lögreglumönnum um hvaða bjargráð ber að 

forðast, heldur þurfi einnig að leiðbeina lögreglumönnum í átt að nytsamlegum og  jákvæðum 

bjargráðum. Meðalskor á jákvæða bjargráðaskalanum reyndist 39,48 og 20,74 á neikvæða 

bjargráðaskalanum. Hafrún Kristjánsdóttir og Þrúður Gunnarsdóttir (2004) notuðu listann við 

rannsókn á krabbameinssjúklingum og leiddi rannsókn þeirra í ljós að þátttakendur þeirra 

skoruðu að meðaltali 43,9 á jákvæða bjargráðaskalanum og 19,1 á neikvæða 

bjargráðaskalanum. Þegar þessar niðurstöður eru bornar saman við niðurstöður Hafrúnar og 

Þrúðar má sjá svigrúm til bætingar á jákvæðum bjargráðum hjá lögreglumönnum og mætti gera 

það með maður á mann aðferðinni, stuðningi maka, ímyndunarþjálfun, IPREP og 

félagastuðningi. Auk þess sem sálfræðiþjónusta stendur lögreglumönnum til boða á vegum 

ríkislögreglustjóra og þeir geta nú sótt fjarheilbrigðisþjónustu. Sú þjónusta ætti að nýtast 

sérstaklega þeim lögreglumönnum sem búa og starfa langt frá þjónustukjörnum. 

Öryggistilfinning lögreglumanna í hinum dreifðu byggðum virðist vera með ágætum 

en þannig svöruðu um 78% þátttakenda að þeir upplifðu sig mjög eða frekar örugga á 

dæmigerðum vinnudegi. Á móti upplifðu 22% sig frekar eða mjög óörugga. Embætti 

ríkislögreglustjóra (2020) hefur um árabil gert rannsóknir á öryggistilfinningu lögreglumanna, 

þar kemur fram að árið 2018 upplifðu 75% lögreglumanna á landinu öllu sig mjög eða frekar 

örugga á móti 25% sem upplifðu sig frekar eða mjög óörugga. Niðurstöður þessarar rannsóknar 

bornar saman við niðurstöður ríkislögreglustjóra sýna að gott samræmi er í gögnunum.  

Lögreglumenn af landsbyggðinni hafa þó mælst með hæstu gildi í neikvæðri öryggistilfinningu 
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í rannsóknum ríkislögreglustjóra. Til að mynda upplifðu 38,5% starfsmanna embættis 

lögreglustjórans á Norðurlandi vestra sig frekar eða mjög óörugga á dæmigerðum vinnudegi 

árið 2018 (Ríkislögreglustjóri, 2020). Það verður því að viðurkennast að það kom frekar á óvart 

að ekki skildi mælast marktækur munur milli hópanna þeirra lögreglumanna sem starfa mikið 

eða lítið einir. Lögreglustjóraembættið á Norðurlandi vestra var eitt þeirra sem kaus að taka 

ekki þátt í rannsókninni. Mögulega hefði mælst munur ef fleiri embætti hefðu tekið þátt í 

rannsókninni. Rannsókn ríkislögreglustjóra gefur jafnframt til kynna að ákveðnir áhrifaþættir 

hafi frekar áhrif á öryggistilfinningu lögreglumanna. 

 Styrkleikar rannsóknarinnar teljum við að felist í því að hér er verið að skoða hóp 

lögreglumanna sem vinna mikið einir og langt er í aðstoð verði hennar þörf. Það má velta því 

upp hvort gagnlegt væri að skoða vinnustreitu sérstaklega í stað almennrar streitu hjá hópnum. 

Þá væri mögulega gagnlegt að gera samanburð á bjargráðum eftir búsetu þátttakenda. 

Rannsóknin dregur fram sóknarfæri í fræðslu um jákvæð bjargráð sem eru aðgengileg öllum 

lögreglumönnum óháð búsetu og þar gæti rafrænar lausnir komið sér vel. 

Veikleikar rannsóknarinnar teljum við birtast helst í því að svarhlutfallið hefði þurft að 

vera betra. Mögulega hefði verið betra að bjóða öllum lögreglumönnum að taka þátt í 

rannsókninni og þannig auðvelda samanburð milli mismunandi starfsstöðva þannig að hægt 

væri að skoða muninn á þeim sem starfa einir á fámennum starfsstöðvum og þeim sem starfa á 

fjölmennum starfsstöðvum þar sem stutt er í að aðstoðin berist reynist þess þörf. 

 

6.1 Framtíðarrannsóknir  

Rannsóknin bendir til þess að lögreglumenn með starfsreynslu lengri en 5 ár beiti síður 

bjargráðum, hvort sem það eru jákvæð eða neikvæð bjargráð. Þennan þátt væri vert að rannsaka 

frekar með umfangsmeira úrtaki. Þá væri einnig hægt að gera eigindlegar rannsóknir þar sem 

viðtöl væru tekin við lögreglumenn og þeir spurðir út í streituþætti er tengjast störfum þeirra 

beint og aðferðir sem þeir beita til að draga úr álagi. Með frekari rannsóknum mætti kortleggja 

betur notkun bjargráða og þörf fyrir frekari bjargráð lögreglumanna og hugsanlega koma í veg 

fyrir streitu og andlega vanlíðan í stéttinni.  
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Viðauki I 

Kynningarbréf og beiðni um þátttöku í könnun: Einn síns liðs  

 

Kæri lögreglumaður 

Við undirrituð, Bjarki Oddsson, Bryndís Jóhannesdóttir, Kolbrún Bergmann Gilsdóttir og 

Ólafur Örn Bragason, viljum vinsamlegast fara þess á leit við þig að taka þátt í könnun okkar 

um streitu, öryggi og bjargráð meðal íslenskra lögreglumanna. Könnunin er lokaverkefni 

okkar til BA gráðu í lögreglufræði við Háskólann á Akureyri (HA). Ólafur Örn er 

sálfræðingur og forstöðumaður Mennta- og starfsþróunarseturs lögreglunnar og leiðbeinandi 

okkar auk þess að vera ábyrgðarmaður könnunarinnar. Þátttaka þín og samþykki fyrir 

þátttöku felst í að svara meðfylgjandi spurningarlista á tenglinum sem fylgir bréfi þessu. Það 

tekur u.þ.b. 5 mínútur að svara listanum og gildir það sem upplýst samþykki þitt fyrir 

þátttöku.  

 

Markmið og tilgangur könnunarinnar: 

Markmið könnunarinnar er að skoða streitu, upplifun á öryggi og bjargráð á meðal íslenskra 

lögreglumanna sem vinna á starfsstöðvum með færri en 12 lögreglumenn. Notaðir voru 

spurningalistarnir PSS-4, Cope-Brief og spurningarlisti til að meta öryggistilfinningu. Skoða 

á mun á streitu, öryggi og bjargráðum meðal lögreglumanna á starfsstöðvum þar sem eru 

færri lögreglumenn en 12 og hvort fylgni sé þar á milli. Vonir okkar standa til að hægt sé að 

bæta þjónustu við þennan hóp lögreglumanna en nýverið hefur ríkislögreglustjóri gert 

samning við sálfræðiþjónustuna Mín líðan um fjarmeðferð fyrir lögreglumenn og mögulega 

þarf frekari úrræði fyrir þennan hóp. 

 

Hvernig eru þátttakendur valdir: 

Spurningalistinn verður sendur rafrænt til allra lögreglumanna sem starfa á starfsstöðvum þar 

sem 12 eða færri lögreglumenn starfa. Skilyrði fyrir þátttöku er að viðkomandi starfi sem 

lögreglumaður á starfsstöð þar sem færri en 12 lögreglumenn vinna og að viðkomandi hafi 

fullan skilning á töluðu og skrifuðu íslensku máli.  

 

Upplýsingar sem þátttakandi gefur í könnuninni – trúnaður rannsakenda: 
Allar upplýsingar verða meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd 

og farið að íslenskum lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu gagna. 

Spurningarlistinn er ópersónugreinanlegur og því verður á engan hátt unnt að rekja svör til 

einstakra þátttakenda. Gögn verða varðveitt á öruggum stað hjá ábyrgðarmanni 

könnunarinnar og þeim eytt að lokinni gagnaúrvinnslu. Ef þú ákveður að taka þátt viljum við 

benda þér á að mikilvægt er að svara öllum spurningum eins nákvæmlega og þú treystir þér 

til, það leiðir til skýrari niðurstaðna úr könnuninni. 

 

Áhætta 

Eina áhætta þín á að taka þátt í könnuninni er mögulegt sálrænt álag við að svara spurningum 

um sjálfan þig. Ef þú finnur fyrir álagi eða vanlíðan við að svara spurningunum getur þú 

fengið aðstoð með því að hafa samband í trúnaði við félagastuðningskerfi lögreglunnar, 

felagastudningur@logreglan.is  

 

 

Það er von okkar að þú sjáir þér fært að taka þátt í þessari könnun. Ef einhverjar spurningar 

vakna eða þú vilt fá frekari upplýsingar, hvetjum við þig til að hafa samband við undirritaða. 

 

mailto:felagastudningur@logreglan.is
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Kær kveðja og þakkir yfir að hafa gefið þér tíma til að lesa þetta.  

 

 

 

Bjarki Oddsson                                                           Ólafur Örn Bragason 

GSM: 845-5881     GSM: 843-2522 

Netfang: ha160217@unak.is    Netfang: olafur.bragason@logreglan.is  

 

Bryndís Jóhannesdóttir  
GSM: 692-1644 

Netfang: ha160737@unak.is 

 

Kolbrún Bergmann Gilsdóttir 
GSM: 844-8366 

Netfang: ha160749@unak.is   

mailto:ha160217@unak.is
mailto:olafur.bragason@logreglan.is
mailto:ha160737@unak.is
mailto:ha160749@unak.is
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Viðauki II 

PSS-4 (stytt útgáfa)-Streitukvarði, (Preceived Stress Scale, Cohen, Kamarck og 

Merlmelstein, 1983). Þýðing: Daníel Þór Ólason. 

Eftirfarandi spurningar fjalla almennt um hugsanir og tilfinningar þínar. Gjörðu svo 

vel að svara hverri spurningu með því að draga hring um það svar sem best lýsir 

tilfinningum þínum og hugsunum síðastliðin mánuð. 

 

 Aldrei 
Næstum 

aldrei 
Stundum 

Nokkuð 

oft 

Mjög 

oft 

1.  Hversu oft undanfarinn mánuð fannst 

þér að þú værir að missa stjórn á 

mikilvægum hlutum í lífi þínu? 

     

2.  Hversu oft á undanförnum mánuði 

varst þú örugg(ur) með þær ákvarðanir 

sem þú þurftir að taka til að leysa úr 

persónulegum vandamálum? 

     

3.  
Hversu oft sl. mánuð fannst þér að 

hlutirnir gengu þér í hag? 

     

4.  Hversu oft á undanförnum mánuði 

hefur þú upplifað að vandamálin 

hrönnuðust upp án þess að þú réðir við 

þau? 
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Viðauki III 

Hvernig bregst þú við álagi ? 

Við höfum áhuga á því, hvernig fólk bregst við, þegar það mætir erfiðleikum eða er undir 

álagi í lífinu. Hægt er að bregðast við álagi með margskonar hætti. 

 

Á þessum spurningalista ert þú beðin/n um að merkja við, sem þú gerir venjulega  og tjá 

hvernig þér líður, þegar þú lendir í erfiðleikum. Auðvitað kalla mismunandi erfiðleikar að 

einhverju leyti á mismunandi viðbrögð, en hugsaðu um hvað þú gerir að jafnaði þegar þú ert 

undir miklu álagi. 

 

Svaraðu síðan eftirfarandi 28 atriðum með því að setja hring utan um eina tölu og velja 

þannig einn af fjörum möguleikum fyrir hvert atriði. Reyndu að svara hverju atriði fyrir sig 

og án tillits til annarra atriða. Veldur svör þín vandlega og gakktu úr skugga um, að þau séu 

eins rétt fyrir þig og kostur er. Vinsamlegast svaraður öllum atriðunum. Það eru engin rétt eða 

röng svör. Þú skalt því velja það svar sem passar þér best, en ekki það sem þú heldur að 

flestir myndu segja eða gera. Merktu við það sem þú mætir einhverju sem veldur þér álagi. 

 

 

 

Ég sný mér að vinnu eða öðru til þess að dreifa huganum. 

1 

Alls ekki 

2 

Örlítið 

3 

Í meðallagi 

4 

Í miklum mæli 

Ég reyni að fá ráð frá einhverjum um, hvað gera skuli. 

1 

Alls ekki 

2 

Örlítið 

3 

Í meðallagi 

4 

Í miklum mæli 

Ég einbeiti mér að því að gera eitthvað í því. 

1 

Alls ekki 

2 

Örlítið 

3 

Í meðallagi 

4 

Í miklum mæli 
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Ég segi við sjálfa/n mig, að þetta sé ekki raunverulegt. 

1 

Alls ekki 

2 

Örlítið 

3 

Í meðallagi 

4 

Í miklum mæli 

 

Ég játa fyrir sjálfum/sjálfri mér, að ég ráði ekki við þetta og hætti að reyna. 

1 

Alls ekki 

2 

Örlítið 

3 

Í meðallagi 

4 

Í miklum mæli 

Ég nota áfengi eða lyf til að mér líði betur. 

1 

Alls ekki 

2 

Örlítið 

3 

Í meðallagi 

4 

Í miklum mæli 

 

Ég leita tilfinningalegs stuðnings hjá vinum eða ættingjum. 

1 

Alls ekki 

2 

Örlítið 

3 

Í meðallagi 

4 

Í miklum mæli 

 

Ég reyni eitthvað frekar til að losa mig við vandann. 

1 

Alls ekki 

2 

Örlítið 

3 

Í meðallagi 

4 

Í miklum mæli 

 

Ég neita að trúa því að það hafi gerst. 

1 

Alls ekki 

2 

Örlítið 

3 

Í meðallagi 

4 

Í miklum mæli 

 

Ég reyni að sjá það í nýju ljósi til að það sýnist jákvæðara. 

1 

Alls ekki 

2 

Örlítið 

3 

Í meðallagi 

4 

Í miklum mæli 
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Ég reyni að finna leið til þess að gera eitthvað. 

1 

Alls ekki 

2 

Örlítið 

3 

Í meðallagi 

4 

Í miklum mæli 

 

Ég reyni að fá samúð og skilning hjá einhverjum. 

1 

Alls ekki 

2 

Örlítið 

3 

Í meðallagi 

4 

Í miklum mæli 

 

Ég gagnrýni sjálfa/n mig. 

1 

Alls ekki 

2 

Örlítið 

3 

Í meðallagi 

4 

Í miklum mæli 

 

Ég grínast með það . 

1 

Alls ekki 

2 

Örlítið 

3 

Í meðallagi 

4 

Í miklum mæli 

 

Ég gefst upp við að fá það sem ég vil. 

1 

Alls ekki 

2 

Örlítið 

3 

Í meðallagi 

4 

Í miklum mæli 

 

Ég reyni að finna eitthvað jákvætt í því sem er að gerast. 

1 

Alls ekki 

2 

Örlítið 

3 

Í meðallagi 

4 

Í miklum mæli 

 

Ég fer í bíó eða horfi á sjónvarp til þess að hugsa minna um það. 

1 

Alls ekki 

2 

Örlítið 

3 

Í meðallagi 

4 

Í miklum mæli 
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Ég viðurkenni fyrir sjálfum mér að þetta hafi í raun gerst. 

1 

Alls ekki 

2 

Örlítið 

3 

Í meðallagi 

4 

Í miklum mæli 

 

Ég spyr fólk sem hefur reynt eitthvað svipað hvað það hefur gert. 

1 

Alls ekki 

2 

Örlítið 

3 

Í meðallagi 

4 

Í miklum mæli 

 

Ég finn fyrir miklu tilfinningalegu álagi og geri mér ljóst að ég tjái þessar tilfinningar í ríkum 

mæli. 

1 

Alls ekki 

2 

Örlítið 

3 

Í meðallagi 

4 

Í miklum mæli 

 

Ég reyni að finna huggun í trúnni. 

1 

Alls ekki 

2 

Örlítið 

3 

Í meðallagi 

4 

Í miklum mæli 

 

Ég geri gys að vandanum. 

1 

Alls ekki 

2 

Örlítið 

3 

Í meðallagi 

4 

Í miklum mæli 

 

Ég tala við einhvern um það hvernig mér líður. 

1 

Alls ekki 

2 

Örlítið 

3 

Í meðallagi 

4 

Í miklum mæli 

Ég nota áfengi eða lyf til þess að hjálpa mér að komast yfir það. 

1 

Alls ekki 

2 

Örlítið 

3 

Í meðallagi 

4 

Í miklum mæli 
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Ég læri að lifa með því. 

1 

Alls ekki 

2 

Örlítið 

3 

Í meðallagi 

4 

Í miklum mæli 

 

Ég kenni sjálfum mér um hvernig er komið. 

1 

Alls ekki 

2 

Örlítið 

3 

Í meðallagi 

4 

Í miklum mæli 

 

Ég brýt heilann um það hvað ber að gera. 

1 

Alls ekki 

2 

Örlítið 

3 

Í meðallagi 

4 

Í miklum mæli 

 

Ég biðst meira fyrir en venjulega. 

1 

Alls ekki 

2 

Örlítið 

3 

Í meðallagi 

4 

Í miklum mæli 

 

Athugaðu vinsamlegast hvort þú heftur svarað öllum 28 atriðunum. 

 

Takk fyrir þátttökuna. 
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Viðauki IIII 

Spurningalisti sem lagður hefur verið fyrir lögreglumenn af Ríkislögreglustjóraembættinu um 

árabil til rannsóknar á öryggistilfinningu lögreglumanna á landsvísu. 

 

Hvernig er vinnu þinni háttað?Veldu allt sem við á. 

1.     Ég vinn dagvinnu 

2.     Ég vinn vaktavinnu 

3.     Ég sinni bakvöktum 

4.     Á dæmigerðum degi sinni ég útköllum 

5.     Á dæmigerðum degi er ég að öllu jöfnu einn á vakt 

6.     Vil ekki svara 

  

 Hversu vel gengur þér að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð? 

1.     Mjög vel 

2.     Frekar vel 

3.     Frekar illa 

4.     Mjög illa 

5.     Vil ekki svara 

  

 Hversu óörugga(n)/örugga(n) upplifir þú þig í vinnunni á dæmigerðum vinnudegi? 

1.     Mjög óörugga(n) 

2.     Frekar óörugga(n) 

3.     Frekar örugga(n) 

4.     Mjög örugga(n) 

5.     Vil ekki svara 

  

Hversu óörugg(ur)/örugg(ur) ert þú með að ráða við verkefnin sem koma upp í vinnunni á 

dæmigerðum vinnudegi? 

1.     Mjög óörugg/ur 

2.     Frekar óörugg/ur 

3.     Frekar öruggur 

4.     Mjög öruggur 

5.     Vil ekki svara 


