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Útdráttur 
Vaktafyrirkomulag hjá íslensku lögreglunni er margbreytilegt og mismunandi útfærslur af 

vinnuskipulagi eru eftir lögregluumdæmum og jafnvel á milli starfsstöðva innan umdæma. 

Erlendar rannsóknir sýna að vaktafyrirkomulag getur haft mikil áhrif á líf og starf 

lögreglumanna. Þeir þættir sem hafa áhrif eru m.a. sá tími dags sem vinnuframlag er innt af 

hendi ásamt lengd vinnudags. Þar sem breytileiki á vaktafyrirkomulagi lögreglunnar hér á landi 

er mikill er mikilvægt að greina kosti og galla mismunandi útfærslna. Þær upplýsingar má 

seinna nýta til þess að betrumbæta vaktaskipulag. Markmið þessa verkefnis var að greina áhrif 

mismunandi vaktafyrirkomulags á lögreglumenn og var lagt upp með eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: Hvaða áhrif hefur mismunandi vaktafyrirkomulag á líf og starf 

lögreglumanna? Í rannsókn okkar rýndum við í fjölmargar fyrirliggjandi rannsóknir, 

kortlögðum vaktafyrirkomulag lögreglunnar hérlendis og tókum auk þess  hálfstöðluð viðtöl 

við sex lögreglumenn hér á landi sem hafa reynslu af a.m.k. tvenns konar vaktafyrirkomulagi. 

Viðmælendur voru spurðir um upplifun sína af mismunandi vaktafyrirkomulagi m.t.t. fjölda 

þátta sem snúa að starfi og einkalífi. Niðurstöður rannsóknarinnar voru meira og minna í 

samræmi við erlendar rannsóknir, sérstaklega hvað varðar áhrif næturvakta og yfirvinnu. Fyrst 

má nefna að viðmælendur voru á einu máli um neikvæð áhrif þreytu á frumkvæðisvinnu, 

úrvinnslu verkefna og dómgreind þeirra. Flestir viðmælendur voru á því að vinnuskipulag sem 

felur í sér 12 klukkustunda langar vaktir hafi almennt í för með sér meiri þreytu en fyrirkomulag 

með átta klukkustunda vöktum og væru jafnframt meira krefjandi. Þeir lögreglumenn sem 

höfðu reynslu af 12 klukkustunda vinnudögum voru á því að slíkt fyrirkomulag þýddi jafnan 

mikla þreytu og lítinn tíma til afþreyingar eftir vaktir og áttu alla jafna erfitt með að samrýma 

vinnu og fjölskyldulíf meðan á vinnulotu stóð. Þá voru viðmælendur á því að næturvaktir væru 

erfiðastar vegna óreglulegs svefns og þeirrar þreytu sem fylgir. Hins vegar fannst þeim 

dagvaktir annasamar og eftir því orkufrekar. Viðmælendur upplifðu mikla togstreitu á milli 

frítíma og þeirrar launauppbótar sem fylgir aukavöktum. Flestir viðmælendur forðuðust þó að 

taka aukavaktir vegna þess að þeim fannst sú yfirvinna draga úr starfsánægju. Þá töldu flestir 

lögreglumenn að átta klukkustunda vaktakerfi væri mun betra fyrir fjölskyldulífið en 12 

klukkustunda kerfi, sérstaklega lögreglumenn í valfrjálsu vaktakerfi.  
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Abstract 

The rostering arrangements within the Icelandic police are varied and shift systems vary 

between police districts and even between police stations within districts. Studies from other 

countries show that the organization of shift systems can significantly impact police officers’ 

work performance and personal lives. Contributing factors include the time of day work is 

carried out, the number of consecutive shifts, and the length of shifts. Given the variability of 

shift arrangements, it is important to analyse the advantages and disadvantages of different shift 

implementations. This could inform decisions about future shift arrangements. The aim of this 

study was to analyse the effects of different shift arrangements on police officers. We set out to 

answer the following research question: What effects do different shift arrangements have on 

police officers’ work performance and personal lives? In our study we reviewed previous 

studies, mapped rostering arrangements in the Icelandic police and conducted semi-structured 

interviews with six police officers who have experience of at least two different 

implementations of shift work. Interviewees were asked about their experiences with different 

shift arrangements with regards to various factors related to both work and personal life. The 

results were more or less in line with previous studies, especially concerning the effect of night 

shifts and overtime. First, all interviewees agreed that fatigue negatively affects their proactive 

police work, processing capabilities and judgement. Most participants agreed that the 12-hour 

shift system is overall more challenging than the 8-hour arrangement and results in greater 

levels of general fatigue. Officers with experience of a 12-hour work cycle said that it 

contributes to high levels of fatigue, increased work-family conflicts, and limited time for 

recreation. Participants also agreed that night shifts tend to be most challenging with regards to 

fatigue, length and quality of sleep. The officers struggle to choose between more leisure time 

and higher pay through extra work. Most participants tended to avoid extra shifts and felt that 

they decreased their motivation towards the job. Finally, most participants believed that an 8-

hour shift system is more family friendly than 12-hour shift systems, especially those who work 

in an optional shift system. 

Keywords: Shift, rostering arrangement, police, fatigue 
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Formáli 
Þessi ritgerð er 12 eininga lokaverkefni okkar í lögreglu- og löggæslufræði við 

félagsvísindadeild hug- og félagsvísindasviðs Háskólans á Akureyri. Leiðbeinandi okkar var 

Guðmundur Ævar Oddsson, dósent í félagsfræði við hug- og félagsvísindasvið Háskólans á 

Akureyri. Við gerðum eigindlega rannsókn á áhrifum mismunandi vaktakerfa á líf og starf 

lögreglumanna. Helstu ástæður þess að við völdum þetta viðfangsefni er annars vegar áhugi 

okkar á viðfangsefninu og hins vegar höfum við bæði starfað í vaktavinnu og fundið fyrir 

áhrifum hennar á líf okkar og störf. Því fannst okkur tilvalið að skoða upplifun reynslumikilla 

lögreglumanna af mismunandi vaktaskipulagi.  
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1 Inngangur 

Lögreglan gegnir lykilhlutverki í nútímasamfélagi (Vila, 2006). Í íslensku lögreglulögunum 

kemur fram að hlutverk lögreglu sé m.a. að gæta almannaöryggis, halda uppi lögum og reglu, 

vinna að uppljóstran brota og stemma stigu við afbrotum (lögreglulög nr. 90/1996). 

Einkunnarorð lögreglunnar á Íslandi eru „Með lögum skal land byggja“ en með þessu er gefið 

í skyn að lög og reglur séu undirstaða þjóðfélaga. Það fellur í hlut lögreglunnar að gæta þess að 

almenningur fylgi þessum reglum (lögreglulög nr. 90/1996). Það eru margar ástæður fyrir því 

að lögreglan er mikilvæg fyrir samfélagið, s.s. til að stemma stigu við afbrotum. Becker (1968) 

setti, sem dæmi, fram kenningu þess efnis að afbrotum fækkaði eftir því sem sýnileiki lögreglu 

ykist og hafa ýmsar rannsóknir veitt þessari kenningu stoð (t.d., Lin, 2009). 

Verkefni lögreglumanna eru jafn fjölbreytt og þau eru mörg og mismunandi verkefni 

krefjast mismunandi hæfni og/eða eiginleika (Bayley og Bittner, 1984). Sum verkefni krefjast 

þess að lögreglumaður sé í góðu líkamlegu ástandi meðan önnur verkefni reyna frekar á 

þolinmæði, skapgerð, samningatækni og hugræna getu, svo dæmi séu nefnd. Það er því mjög 

mikilvægt að lögreglumenn séu vel á sig komnir bæði líkamlega og andlega til þess að geta 

sinnt starfinu sem best skyldi. Rannsóknir hafa ítrekað sýnt fram á að þreyta, hvort heldur 

skammtíma eða langvarandi, geti haft skerðandi áhrif á hæfni og eiginleika lögreglumanna og 

annars vinnandi fólks (Besedovsky, Lange og Born, 2012; Taylor, Merat og Jamson, 2018). Af 

þessu leiðir að útkeyrður lögreglumaður er a.m.k. í einhverjum tilvikum ekki upp á sitt besta til 

að geta sinnt starfinu (Vila, 2006). Mikilvægt er að huga að heilsu og vellíðan lögreglumanna 

og að haga starfsaðstæðum og vaktafyrirkomulagi þeirra á þann veg að það tryggi sem besta 

frammistöðu (Amendola o.fl., 2011; Taylor o.fl., 2018).  

Fjöldi vinnutíma í senn, fjöldi vinnudaga í röð og tími dags sem vinna er innt af hendi getur 

haft áhrif á þreytu einstaklinga. Með öðrum orðum getur vaktafyrirkomulag haft áhrif á þreytu 

einstaklinga (Amendola o.fl., 2011; Smith, Folkard, Tucker og Macdonald, 1998). Það eru til 

ótal útgáfur af vaktafyrirkomulagi og eru sterkar vísbendingar um að sumar útgáfur leiði frekar 

til langvarandi þreytu og jafnvel kulnunar í starfi en aðrar útfærslur. Það er því mikilvægt að 

lögregluumdæmin hérlendis sem erlendis velji vaktafyrirkomulag sem lágmarkar þreytu og geri 

lögreglumönnum kleift að hámarka afköst (Amendola o.fl., 2011). 
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Á Íslandi er algengast að almennir lögreglumenn séu í einhvers konar vaktavinnu fremur 

en fastri dagvinnu því að lögreglan þarf að vera tiltæk allan sólarhringinn. Lögreglunni á Íslandi 

er skipt niður í níu umdæmi og og hefur hvert umdæmi fleiri en eina starfsstöð og 

vaktafyrirkomulag er breytilegt eftir umdæmum og starfsstöðvum. Vegna þess hve mikill 

breytileiki er í vaktafyrirkomulagi lögreglunnar hérlendis teljum við að það yrði framfaraskref 

að finna vaktafyrirkomulag sem felur í sér hámarksafköst lögreglumanna.  

Vaktafyrirkomulag getur þó haft áhrif á fleira en þreytu lögreglumanna í vinnu,  til að 

mynda á fjölskyldulíf lögreglumanna (Grosswald, 2004; White og Keith, 1990). Sýnt hefur 

verið fram á með rannsóknum að vaktafyrirkomulag geti haft áhrif á almenn lífsgæði fólks 

(Bell, 2015). Almenn vellíðan og starfsánægja getur einnig haft áhrif á frammistöðu í starfi og 

því er mikilvægt að velja sem heppilegast vaktafyrirkomulag með tilliti til aukinna lífsgæða og 

vellíðanar (Judge, Thoresen, Bono og Patton, 2001). 

Í ljósi ofangreindra þátta ákváðum við að gera rannsókn á áhrifum mismunandi 

vaktafyrirkomulags á líf og starf íslenskra lögreglumanna. Rannsóknarspurningin sem við 

leggjum upp með er eftirfarandi: Hvaða áhrif hefur mismunandi vaktafyrirkomulag á líf og starf 

lögreglumanna? Rannsóknin byggir á hálfstöðluðum viðtölum við íslenska lögreglumenn sem 

hafa reynslu af mismunandi vaktafyrirkomulagi. Meginmarkmiðið var að afla upplýsinga um 

kosti og galla mismunandi vaktafyrirkomulags hjá lögreglunni út frá sjónarhorni 

lögreglumanna með sérstaka áherslu á áhrif þreytu.  

Engin rannsókn hefur verið gerð hérlendis á áhrifum mismunandi vaktafyrirkomulags á líf 

og starf lögreglumanna en viðfangsefnið hefur verið rannsakað erlendis. Tvær rannsóknir hafa 

þó verið framkvæmdar hérlendis sem skara þetta svið. Önnur rannsóknin skoðar svefnvenjur 

og þreytu íslenskra lögreglumanna (Frímann Birgir Baldursson, 2019) en hin skoðar vaktir og 

vaktafyrirkomulag lögreglumanna á höfuðborgarsvæðinu (Lögreglufélag Reykjavíkur, 2015). 

Hvorug rannsóknanna skoðar hins vegar áhrif þessara þátta á líf og störf lögreglumanna. Margar 

rannsóknir hafa verið gerðar á vaktavinnu og áhrifum hennar almennt. Færri rannsóknir eru þó 

til um mismunandi útfærslur vaktavinnu og áhrif hennar á starfsfólk, ekki síst á lögreglumenn 

(Vila, 2006).  

Tveir þættir ýta aðallega undir áhuga okkar á þessu viðfangsefni. Annars vegar er annað 

okkar starfandi lögreglumaður með starfsstöð á Selfossi en býr á höfuðborgarsvæðinu. Fyrir 

vikið þarf viðkomandi að keyra tiltölulega langa leið á milli vinnu og heimilis og finnur oft fyrir 

mikilli þreytu á leiðinni heim eftir langa vakt. Hins vegar hefur hitt okkar lengi séð um 
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vaktaskipulag í sínu starfi og hefur því mikinn áhuga á að finna út hvaða vaktafyrirkomulag 

stuðlar að bestri frammistöðu hjá starfsfólki. Þar að auki þykir okkur báðum afar mikilvægt að 

tryggja góða líðan lögreglumanna og hámarka afköst þeirra í starfi. 

Ritgerðin er samansett af sex köflum að inngangi meðtöldum. Annar kafli er fræðilegur 

bakgrunnur rannsóknarinnar þar sem rýnt er í fyrri rannsóknir á áhrifum vaktavinnu og 

mismunandi útfærslna á líf og starf lögreglumanna. Í þeim kafla er annars vegar rýnt í 

rannsóknir á mismunandi þáttum vaktavinnu sem kunna að hafa áhrif á líf eða störf 

lögreglumanna og hins vegar er sérstaklega skoðað hvaða áhrif þessir þættir kunna að hafa á 

lögreglumenn. Í þriðja kafla er vaktafyrirkomulagi í öllum lögregluumdæmum á Íslandi lýst í 

stuttu máli. Í kaflanum eru einnig rakin helstu atriði í kjarasamningum lögreglumanna sem 

varða vaktaskipulag. Fjórði kafli snýr að gögnum og aðferðum rannsóknar okkar. Í fimmta kafla 

er gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Sjötti kafli samanstendur af samantekt 

og umræðum. 

 

1.1 Skilgreiningar 
Hér eru skilgreiningar á nokkrum lykilhugtökum sem við styðjumst við í rannsókninni, sbr. 

vaktir, vaktafyrirkomulag, lögregla og þreyta. 

Vaktavinna (e. shifts) „er vinnufyrirkomulag þar sem starfsfólk leysir hvert annað af hólmi 

á tiltekinni starfsstöð samkvæmt fyrirframgefnu skipulagi sem leiðir til þess að fólk vinnur á 

ólíkum tímum dags á mismunandi vikudögum eða tímabilum og getur falið í sér kvöld-, nætur- 

og helgarvinnu“ (Hagstofa Íslands, 2017). 

Vaktakerfi/vaktafyrirkomulag (e. rostering arrangements/shift system) er samheiti yfir 

mismunandi útfærslur af skipulagðri vaktavinnu. 

Lögregla (e. police) er sú ríkisstofnun sem hefur með höndum löggæslu í víðustu 

merkingu. Hlutverk lögreglu er fjölþætt en eitt af þeim helstu er rannsókn og uppljóstrun afbrota 

(Lögreglan, 2015). 

Þreyta (e. fatigue) er hugrænt og/eða líkamlegt ástand sem stafar af skertum svefni eða 

langvarandi og áköfum líkamlegum, tilfinningalegum eða hugrænum athöfnum (Vila, Morrison 

og Kenney, 2002). 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 
Í Oxford Dictionary of Sociology (2005) er vinna skilgreind sem hvers kyns líkamleg, huglæg 

eða tilfinningaleg athöfn sem er framkvæmd af einstaklingi og leiðir til framleiðslu á vöru eða 

þjónustu fyrir eigin neyslu eða neyslu annarra. Flestir fullorðnir vinna a.m.k. hluta ævinnar og 

algengt er að fólk vinni meirihluta lífsins, hvort sem það er val eða af nauðsyn. Rétt eins og á 

við um annað hefur það að stunda vinnu bæði kosti og galla. Waddell og Burton (2006) sýna 

að vinna getur haft afgerandi áhrif á almenna heilsu einstaklinga. Fyrst og fremst gerir vinna 

einstaklingum kleift að sjá fyrir sér, en í því felst m.a. að koma sér upp húsaskjóli og verða sér 

úti um nauðsynjavörur, s.s. mat og drykk. Í öðru lagi uppfyllir vinna félagssálfræðilega þörf 

einstaklinga í samfélagi sem hverfist í kringum vinnumarkaðinn (Warr, 1987). Vinna á einnig 

stóran hlut í að móta sjálfsmynd fólks og spilar þátt í félagslegri stöðu og hlutverki einstaklinga 

(Marks og Shah, 2004). Þar að auki eru sterkar vísbendingar um tengsl á milli atvinnuleysis og 

slæmrar heilsu, s.s. langvarandi veikinda og jafnvel dauðsfalla, en það má e.t.v. að einhverju 

leyti rekja til verri félagslegrar stöðu þeirra sem eru atvinnulausir (Waddell og Burton, 2006). 

Hins vegar getur vinna einnig leitt til verri heilsu sem hefur bæði líkamleg og andleg áhrif á 

einstaklinga (Waddell og Burton, 2006).  

 

2.1 Áhrif mismunandi vaktafyrirkomulags 
Það eru til margar mismunandi útgáfur af vaktafyrirkomulagi sem gera einstaklingum kleift að 

inna af hendi vinnu sína. Það má flokka vinnufyrirkomulag í tvennt: Dagvinnu og vaktavinnu. 

Annars vegar erum við með hefðbundinn vinnudag með föstum fjölda klukkustunda á dag, 

yfirleitt átta klukkustundir. Þá er unnið fimm daga vikunnar þar sem vinnan fer alltaf fram á 

sama tíma og á sömu vikudögum, t.d. frá kl. 09:00–17:00 alla virka daga. Þetta skipulag verður 

hér eftir kallað dagvinna. Hins vegar er skilgreiningin á vaktavinnu „[...]vinnufyrirkomulag þar 

sem starfsfólk leysir hvert annað af hólmi á tiltekinni starfsstöð samkvæmt fyrirframgefnu 

skipulagi sem leiðir til þess að fólk vinnur á ólíkum tímum dags á mismunandi vikudögum eða 

tímabilum og getur falið í sér kvöld-, nætur- og helgarvinnu“ (Hagstofa Íslands, 2017). 
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Dagvinna getur hentað vel þegar fyrirtæki eða stofnun er með hefðbundinn opnunartíma. 

Eðli máls samkvæmt er dagvinna illa til þess fallin að manna fyrirtæki og stofnanir sem hafa 

óhefðbundinn opnunartíma, t.d. þegar þjónusta er veitt allan sólarhringinn. Vaktavinna hefur 

aukist á síðustu árum en samkvæmt Hagstofu Íslands (2017) voru 26,1% launþega á Íslandi í 

vaktavinnu árið 2016 og hafði þetta hlutfall aukist um 5,5 prósentustig frá árinu 2008. 

Vaktavinna er því nokkuð algeng í störfum þar sem veita þarf þjónustu allan sólarhringinn og 

á sérstaklega við þegar um viðbragðsaðila (e. first responders) er að ræða, s.s. lögreglu, 

slökkvilið og sjúkraflutningamenn. Í rannsókn Frímanns Birgis Baldurssonar (2019) sem náði 

til tæplega helmings allra íslenskra lögreglumanna voru um 68% þátttakenda í einhvers konar 

vaktavinnu, en könnunin náði til ýmissa deilda lögreglunnar, þ.á m. almennra deilda, 

rannsóknardeilda, stoðdeilda og yfirstjórnar. 

Skipta má vaktavinnu í tvennt: Vaktir (e. shifts) og samþjappaða vinnuviku (e. compressed 

work week) (Milia, 1998). Vaktavinna er ekkert ósvipuð dagvinnu, þ.e.a.s. fastur fjöldi 

klukkustunda á mánuði, en munurinn felst í því að í vaktavinnu getur einstaklingur unnið á 

mismunandi tíma dags eða á mismunandi vikudögum, t.d. frá kl. 09:00–17:00 aðra hverja viku 

og 17:00–24:00 hina vikuna. Samþjöppuð vinnuvika (hér eftir SVV) gerir einstaklingum kleift 

að ná sambærilegum tímafjölda í viku og einstaklingar í föstu starfi en á færri vinnudögum, 

m.ö.o. á SVV við þegar einstaklingar vinna lengri en færri vinnudaga en almennt tíðkast (Milia, 

1998). 

Vaktafyrirkomulag getur skipt miklu máli fyrir lífsgæði fólks. Vinnutími getur haft áhrif á 

almenna heilsu einstaklings, s.s. þreytu, streitu, hugræna getu, fjölskyldulíf og skapgerð 

(Garbarino o.fl., 2002; Ramey, 2012; Amendola o.fl., 2011; Kirzan og Histler, 2019). Ástæður 

þess að vaktafyrirkomulag getur haft svo mikil áhrif á almenna heilsu einstaklinga eru ýmsar, 

s.s. lengd vinnudags (Amendola o.fl., 2011), yfirvinna (Smizinski, 2015), tími sólarhrings þar 

sem vinna fer fram (Taylor o.fl., 2018) og margir aðrir þættir. Allir þessir þættir eiga það þó 

sameiginlegt að rót þeirra áhrifa sem einstaklingar upplifa er þreyta. Það má því segja að ein af 

helstu ástæðum þess að vaktafyrirkomulag getur haft áhrif á almenna heilsu einstaklinga er 

þreytan sem getur fylgt ákveðnum útfærslum af vaktafyrirkomulagi. 

 

2.1.1 Snúningur á vakt 

Það þarf að huga að mörgu þegar vaktavinna er skoðuð og ein af þeim er snúningur á vakt (e. 

shift rotation). Snúningur á vakt er þegar einstaklingar í vaktavinnu skipta um vinnutíma dags, 
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t.d. ef einstaklingur skiptir frá kvöldvöktum yfir á næturvaktir og öfugt. Ýmsar rannsóknir sýna 

fram á að starfsmenn sem hafa snúning á vakt eru líklegri en aðrir starfsmenn til þess að þjást 

af síþreytu vegna svefntruflana sem eiga sér stað vegna snúningsins (Brooks og Swailes, 2002; 

Winwood, Winefield og Lushington, 2006). Snúningi á vakt má skipta í tvennt: Framsnúning 

(e. forward rotation) og aftursnúning (e. backwards rotation) (van Amelsvoort, Jansen, Swaen, 

van den Brandt og Kant, 2004). Framsnúningur á sér stað þegar vinnutími einstaklinga færist 

réttsælis eftir deginum, þ.e.a.s. þegar einstaklingar skipta t.d. frá dagvakt yfir á kvöldvakt og 

frá kvöldvakt yfir á næturvakt. Aftursnúningur er þá þegar vinnutími einstaklinga færist 

rangsælis eftir deginum, t.d. frá dagvakt yfir á næturvakt og frá næturvakt yfir á kvöldvakt (van 

Amelsvoort o.fl., 2004). Í rannsókn van Amelsvoort og kollega (2004) var sýnt fram á að 

starfsmenn á vöktum með aftursnúning þurftu meiri tíma til þess að jafna sig á milli snúninga 

og voru jafnframt með hamingjuminna fjölskyldulíf og minni svefngæði en starfsmenn með 

framsnúning.  

Einstaklingar sem skipta milli dag-, kvöld- og næturvakta þurfa endurtekið að snúa 

líkamsklukkunni, þ.e.a.s. líkaminn þarf að aðlagast nokkuð hratt og oft að nýjum svefnvenjum 

á mismunandi tímum dags í takt við vinnuna. Því örar sem þessari líkamsklukku er snúið, þeim 

mun verri verður svefn einstaklingsins m.t.t. tíma og gæða svefns (Ramey o.fl., 2012). Þeir sem 

eru sífellt að snúa líkamsklukkunni eiga að jafnaði erfiðara með svefn og eru töluvert líklegri 

til að þróa með sér svefnröskun en þeir sem vinna á föstum tíma. Um 35,7% þeirra sem unnu 

vaktavinnu fundu fyrir einkennum svefnröskunar samanborið við 26,3% þeirra sem unnu alltaf 

á sama tíma dags (Garbarino o.fl., 2002). 

 

2.1.2 Lengd vinnudags 

Lengd vinnudags getur haft mikla þýðingu þegar kemur að þreytu einstaklinga og ekki síst í 

störfum þar sem mikið álag er á starfsmönnum, t.d. í lögreglunni (Bell, Virden, Lewis og 

Cassidy, 2015; Amendola o.fl., 2011). Það er hins vegar ekki svo að því lengur sem tiltekinn 

einstaklingur vinnur því minna sofi hann. Í raun virðist sem þeir sem eru á átta klukkustunda 

vöktum sofi minnst. Í rannsókn Amendola og kollega (2011) var sýnt fram á að lögreglumenn 

á átta klukkustunda vöktum sváfu að meðaltali í 7,27 klukkustundir á sólarhring, þeir sem voru 

á 10 klukkustunda vöktum sváfu í 7,86 klukkustundir og þeir sem voru á 12 klukkustunda 

vöktum í 7,63 klukkustundir. Það var marktækur munur á milli 10 klukkustunda og átta 

klukkustunda vaktanna en ekki á 10 og 12 klukkustunda vaktinni. Í rannsókn Smith og kollega 
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(1998) voru einnig vísbendingar um að einstaklingar á 12 klukkustunda vöktum svæfu betur og 

lengur en þeir sem eru á átta klukkustunda vöktum. Í rannsókn Sundermeier (2008) kom fram 

að lögreglumenn sem skiptu yfir á 12 klukkustunda SVV höfðu jákvæðara viðhorf gagnvart 

vaktakerfi sínu, voru með betri starfsanda og jafnframt meiri starfsánægju. Í þessari rannsókn 

voru þó einungis 37 þátttakendur sem prófuðu 12 klukkustunda vaktafyrirkomulagið og því ætti 

að fara varlega í að alhæfa út frá niðurstöðunum. 

Svefnleysi og þreyta getur valdið skertri hugrænni getu hjá einstaklingum (Alhola og Polo-

Kantola, 2007; Goel, Rao, Durmer og Dinges, 2009). Með hugrænni getu er átt við almenna 

hæfni sem t.d. getur falið í sér rökhugsun, úrlausn vandamála, skipulagningu og almennan 

skilning (Gottfredson, 1997). Flestar rannsóknir virðast þó vera sammála því að hvort sem um 

er að ræða átta, 10 eða 12 klukkustunda vakt hefur það a.m.k. ekki það mikil áhrif á svefn að 

hugræn geta lögreglumanna skerðist (Ramey o.fl, 2012; Taylor o.fl., 2018). Það er fremur 

sjaldgæft að hafa vaktafyrirkomulag sem felur í sér fleiri en 12 klukkustundir í vinnu á einum 

degi, a.m.k. ef við horfum framhjá bakvöktum í framhaldi vakta.  

Niðurstöðum rannsókna ber ekki saman um það hvort lengri vaktir en 12 klukkustundir 

kunni að hafa áhrif á hugræna getu. Í rannsókn Bell o.fl. (2015) voru lögreglumenn vanir 10 

klukkustunda vöktum settir á 13 klukkustunda og 20 mínútna vaktir og þessar tvær vaktir svo 

bornar saman. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós marktækan mun á svefni, þreytu, hugrænni getu 

og lífsgæðum. Hins vegar sýndu niðurstöður Persico o.fl. (2018) engan marktækan mun á 

hugrænni getu lækna við 14 klukkustunda vaktir. Ætla má að streita og álag á vakt geti haft 

áhrif á þreytu starfsmanna og þar með haft áhrif á hugræna getu þeirra. Álag og streita getur 

fylgt starfi lögreglumanna og lækna og er því ekki unnt að gera upp á milli. Hins vegar ber að 

nefna að úrtak seinni rannsóknarinnar var töluvert minna en hinnar fyrri.  

 

2.1.3 Yfirvinna 

Yfirvinna getur verið valdur aukinnar þreytu (Smizinski, 2015). Þegar miklar breytingar eru á 

vöktum lögreglumanna, s.s. yfirvinna, hvort heldur er í formi auka klukkustunda eða vinnudaga, 

eykst hættan á síþreytu og jafnvel svefnröskun sökum vaktavinnu (e. shift work sleep disorder) 

en í henni felst að vegna örra snúninga og breytinga nær líkaminn ekki að samstilla sig við ytra 

umhverfi og/eða hegðunarferli og veldur því miklum svefntruflunum (Smizinski, 2015).  

Vaktafyrirkomulag getur skipt miklu máli fyrir fjölda tíma í yfirvinnu en í rannsókn 

Amendola o.fl. (2011) kom fram að yfirvinna hjá lögreglumönnum í úrtakinu var allra mest á 
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átta klukkustunda vöktum eða 5,75 klukkustundir á viku. Hjá lögreglumönnum á 10 

klukkustunda vöktum voru það 0,97 klukkustundir á viku og hjá lögreglumönnum á 12 

klukkustunda vöktum 1,89 klukkustundir á viku. Það virðist því vera að SVV geti skipt sköpum 

fyrir fjölda yfirvinnutíma og þ.a.l. mögulega fyrir þreytu lögreglumanna.  

 

2.1.4 Tími sólarhrings 

Vaktir geta átt sér stað á hvaða tíma sólarhrings sem er og það hefur verið mikið rannsakað á 

hvaða tíma sólarhrings er best og verst að starfa m.t.t. almennrar heilsu starfsmanna.  

Flestar rannsóknir benda til þess að næturvaktir stuðli að verri almennri heilsu en aðrar 

vaktir (Niu o.fl., 2011; Taylor o.fl., 2018). Í umfangsmikilli rannsókn sýndu Niu og kollegar 

(2011) fram á að starfsmenn á næturvöktum þjáðust í ríkari mæli af röskun á dægursveiflu (e. 

circadian rhythm). Samkvæmt Íðorðabankanum (2004) er dægursveifla skilgreind sem 

„líkamsstarfsemi sem endurtekur sig regulega á u.þ.b. 24 klukkustunda fresti“. Röskun á 

dægursveiflu getur m.a. leitt til erfiðleika með svefn ásamt skerðingu á hugrænni getu og 

árvekni (Niu o.fl., 2011). Aðrar rannsóknir benda til þess að einstaklingar sem sofa yfir daginn, 

t.d. einstaklingar á næturvöktum, sofi að meðaltali um tveimur klukkustundum minna á 

sólarhring en þeir sem sofa yfir nóttina (Torsvall, Akerstedt, Gillander og Knutson, 1989; 

Taylor o.fl., 2018). Taylor og kollegar (2018) sýndu m.a. fram á að svefnhormónið melatónin 

nær hámarki tvisvar á dag, þ.e. á kl. 03:00-05:00 og 14:00-16:00. Einstaklingar sem vinna á 

næturnar eiga á hættu að missa af báðum tímasetningunum sem veldur því að þeir verða meira 

og minna þreyttir allan sólarhringinn. 

Í rannsókn Frímanns Birgis Baldurssonar (2019) á svefnvenjum íslenskra lögreglumanna 

mátti sjá að íslenskir lögreglumenn höfðu sömu sögu að segja en rúmlega 56% þátttakenda 

sögðust sofa sex klukkustundir eða minna eftir næturvaktir og tæplega 5% sögðust sofa minna 

en fjórar klukkustundir. Rannsókn Ramey o.fl. (2012) sýndi fram á að einstaklingar sem vinna 

á næturnar og sofa yfir daginn eiga að jafnaði erfiðara með svefn en þeir sem sofa yfir nóttina. 

Það eru í raun tveir þættir sem valda því. Annar þeirra er innri þáttur sem snýr að röskun á 

dægursveiflunni sem gerir það að verkum að einstaklingar ná ekki að venjast nýjum svefntíma. 

Ytri þátturinn er svo umhverfisáhrif sem skerða svefn, t.d. of mikið birtustig og auknar 

hljóðtruflanir (Ramey o.fl., 2012).  

Einstaklingar sem vakna sífellt meðan á svefni stendur ná ekki djúpsvefni (Torsvall o.fl., 

1989). Á meðan á djúpsvefni stendur byggir líkaminn sig upp og styrkist (Besedovsky, 2012), 
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ef einstaklingar ná ekki djúpsvefni eru þeir alla jafna þreyttari yfir daginn og líkurnar á 

svefntengdum slysum aukast, t.d. að sofna í vinnunni eða á leiðinni heim úr vinnu (Torsvall 

o.fl., 1989). Þá virðist sem svo að einstaklingar sem sofa yfir daginn fái alla jafna minni svefn 

og að gæði hans séu að jafnaði verri á meðan á svefni stendur en hjá þeim sem sofa á næturnar 

(Ramey, 2012).  

Folkard, Lombardi og Tucker (2005) sýndu fram á að af öllum vöktum eru einstaklingar á 

næturvöktum í mestri hættu á slysum og mistökum. Hættan á mistökum og slysum jókst eftir 

því sem líða tók á daginn og náði svo hámarki yfir nóttina. Miðað við morgunvakt jókst hættan 

um 18% fyrir síðdegisvaktir og 30% fyrir næturvaktir (Folkard o.fl., 2005). Þegar þátttakendur 

í rannsókn Frímanns Birgis Baldurssonar (2019) voru spurðir út í þreytu við akstur bifreiða á 

vinnutíma mátti sjá að rúmlega 43% svarenda töldu sig upplifa þreytu oft, mjög oft eða alltaf 

við akstur á næturvöktum. Þegar bornar eru saman niðurstöður Frímanns um lengd svefns og 

þreytu á næturvöktum má setja samnefnara á milli þreytu við akstur og lengdar svefns eftir 

næturvakt (Frímann Birgir Baldursson, 2019). 

 

2.1.5 Fjöldi vinnudaga í röð 

Fáar rannsóknarniðurstöður virðast vera til um áhrif mismunandi fjölda vinnudaga í röð. Fjöldi 

næturvakta í röð virðist þó hafa verið kannaður nokkuð víða. Í rannsókn Folkard og Lombardi 

(2006) kemur til að mynda fram að hætta á slysum og mistökum eykst jafnt og þétt í takt við 

fjölda næturvakta í röð. Þegar kom að þriðju næturvaktinni í röð jókst hættan á slysum og 

mistökum um 17% og fyrir fjórðu vaktina í röð jókst hún um 36%. Að sama skapi sýndu 

Haidarimoghadam o.fl. (2017) fram á marktækan mun á þreytu og hugrænni getu starfsmanna 

í kjarnorkuveri í Suður-Kóreu á þann veg að með fleiri næturvöktum í röð jókst þreyta 

starfsmanna og hugræn geta þeirra skertist.  

Í könnun Richardson, Turnlock, Harris, Finley og Carson (2007) á vaktavinnu 

hjúkrunarfræðinga kom fram að meirihluti þeirra taldi að þrjár 12 klukkustunda dagvaktir í röð 

væru hæfilegur fjöldi vakta í lotu og að þeirra mati væri allt umfram það orðið hættulegt. Ekki 

gátu þátttakendur sammælst um hver hámarksfjöldi næturvakta mætti vera. 
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2.2 Áhrif mismunandi vaktafyrirkomulags á líf 
lögreglumanna 

Eins og fram hefur komið virðist sem þreyta sé undirliggjandi orsök hinna fjölþættu áhrifa sem 

mismunandi vaktafyrirkomulag getur haft í för með sér. Allir einstaklingar þreytast á 

lífsleiðinni og eru birtingarmyndir þreytu margar og misjafnar. Þreyta getur haft bæði 

skammtíma- og langtímaáhrif á líkama okkar og hugræna getu. Williamson og Feyer (2000) 

sýndu fram á að þreyta gæti virkað svipað og að vera undir áhrifum áfengis. Eftir 17-19 

klukkustunda vöku voru þátttakendur í svipuðu og eða verra ástandi en einstaklingar með 0,05-

0,1‰  alkóhólmagn í blóðinu. Það er sérstaklega áhugavert að viðbragðstími þeirra sem höfðu 

vakað lengi var um 50% verri en hjá þeim sem voru undir áhrifum alkóhóls. Knutson, Spiegel, 

Penev og Van Cauter (2007) sýndu fram á jákvæða fylgni við offitu og sykursýki vegna 

langvarandi svefntruflana (e. chronic partial sleep deprivation). Rannsóknir hafa einnig leitt í 

ljós að á meðan líkaminn er sofandi er ónæmiskerfið að styrkjast með því að byggja upp tegund 

af próteini sem heitir cytokine sem er notað til þess að berjast gegn veirum og bakteríum sem 

herja á líkamann (Besedovsky o.fl., 2012). Af þessu leiðir að minni svefn kann að leiða til 

aukinna veikinda.  

 

2.2.1 Skapgerð 

Þreyta getur einnig haft áhrif á skapgerð einstaklinga. Kirzan og Histler (2019) sýndu fram á 

að jafnvel skammtímaþreyta, s.s. að missa svefn að hluta til í einn eða tvo daga, hefur neikvæð 

áhrif á skapgerð. Í niðurstöðum þeirra kemur fram að einstaklingar væru líklegri til þess að 

snöggreiðast yfir tilteknum atburðum og ættu almennt erfiðara með að stjórna skapi sínu ef þeir 

sváfu lítið tvær nætur í röð. Lögreglumenn þurfa að sýna mikla þolinmæði í starfi og eðli 

málsins samkvæmt er reiður lögreglumaður líklegri til að beita meira valdi en þörf krefur hverju 

sinni.  

 

2.2.2 Fjölskyldulíf og lífsgæði 

Vaktafyrirkomulag hefur ekki eingöngu áhrif á vinnu starfsmanna, heldur einnig einkalíf. Í 

rannsókn Grosswald (2004) kom fram að einstaklingar í vaktavinnu væru ólíklegri til að vera 

ánægðir með fjölskyldulíf sitt, þ.e.a.s. samskipti við fjölskyldu og almenn fjölskyldusambönd. 

Ekki var marktækur munur á ánægju fjölskyldulífs og fjölda klukkustunda í vinnu heldur voru 
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einstaklingar á kvöld- og næturvöktum óánægðastir með fjölskyldulíf sitt (Grosswald, 2004). 

White og Keith (1990) bentu á að einstaklingar í vaktavinnu væru u.þ.b. þriðjungi líklegri til að 

skilja við maka sinn en þeir sem vinna í dagvinnu og meðal orsaka fyrir því var félagsleg 

einangrun vegna óheppilegs vinnutíma. 

Í rannsókn Pierce og Dunham (1992) á samþjappaðri vinnuviku kom fram að SVV hafði 

gríðarleg áhrif á lífsgæði lögreglumanna. Í niðurstöðum þeirra kemur fram að lögreglumenn á 

12 klukkustunda SVV höfðu að jafnaði meiri frítíma, lífs- og starfsánægju og stóðu sig betur í 

starfi samanborið við lögreglumenn á átta klukkustunda vöktum (Pierce og Dunham, 1992). 

Hins vegar ber að nefna að vaktafyrirkomulagið sem viðmiðshópurinn (átta klukkustunda 

vinnudagur) hafði er fremur óstaðlað, en þeir sem voru í því unnu átta klukkustunda vinnudaga, 

sjö daga í röð. Það þarf því að fara varlega í að heimfæra þessar niðurstöður á hefðbundinn átta 

klukkustunda vinnudag þar sem unnið er fimm daga í röð. Facer og Wadsworth (2008) sýndu 

jafnframt fram á að starfsmenn á 10 klukkustunda SVV áttu í minni vanda með fjölskyldulífið 

samanborið við starfsmenn á bæði átta og 12 klukkustunda vöktum og niðurstöður þeirra fyrir 

almenn lífsgæði gáfu vísbendingar um hið sama en síðarnefndu niðurstöðurnar voru þó ekki 

tölfræðilega marktækar. 

Niðurstöður flestra rannsókna benda til þess að lögreglumenn séu alla jafna ánægðari á 

SVV en stöðluðum átta klukkustunda vinnudögum (Pierce og Dunham, 1992; Facer og 

Wadsworth, 2010). Hins vegar ber að nefna að sumar rannsóknir hafa sýnt fram á gagnstæðar 

niðurstöður, þ.e.a.s. að starfsmenn séu óánægðari þegar þeir vinna á SVV (t.d., Josten, Ng-A-

Tham og Thierry, 2004). 

 

2.2.3 Árvekni 

Rannsóknir hafa ítrekað sýnt fram á að þreyta getur haft áhrif á árvekni einstaklinga (Akerstedt 

o.fl., 2005; Taylor o.fl., 2018; Amendola o.fl., 2011). Í rannsókn Amendola o.fl. (2011) kom 

fram að lögreglumenn á 12 klukkustunda vöktum töldu sig hafa minni árvekni en lögreglumenn 

á átta klukkustunda vöktum. Akerstedt (2005) gerði rannsókn á slysatíðni einstaklinga eftir 

næturvaktir og niðurstöður hans sýndu að einstaklingar sem eru á leiðinni heim á morgnana 

voru talsvert líklegri til að lenda í slysum. Þátttakendur í rannsókninni voru töluvert þreyttari, 

augun voru lokuð lengur þegar viðkomandi blikkuðu og voru þeir líklegri til að gera mistök, 

t.d. að missa bílinn út af veginum og þess háttar (Akerstedt, 2005). Í rannsókninni voru þó 
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einungis 10 þátttakendur og því varhugavert að alhæfa, hins vegar gefur þetta vísbendingu um 

mögulegt vandamál. 

Taylor og kollegar (2018) sýndu fram á að einstaklingar á næturvakt eru að vinna þegar 

melatóninframleiðsla er í hámarki. Melatónin er svefnhormón sem veldur mikilli þreytu og 

dregur úr árvekni einstaklinga (Taylor o.fl., 2018). Ganesan o.fl. (2019) gerðu rannsókn á 

áhrifum vaktavinnu á gjörgæslumenn. Í rannsókninni voru notuð stöðluð mælikvarðapróf til að 

mæla árvekni og frammistöðu 52 gjörgæsluliða á næturvöktum samanborið við dagvaktir. 

Niðurstöðurnar sýndu marktækt að bæði frammistaða og árvekni var slakari þegar 

gjörgæsluliðarnir stóðu næturvaktir (Ganesan o.fl., 2019). 

 

2.2.4 Magnleysi 

Þegar þreyta safnast upp geta einstaklingar orðið magnlausir (e. fatigued), en magnleysi er 

skilgreint sem „hugrænt og/eða líkamlegt ástand sem stafar af skertum svefni eða langvarandi 

og áköfum líkamlegum, tilfinningalegum eða hugrænum athöfnum“ (Vila, Morrison og 

Kenney, 2002). Magnlausir einstaklingar eru líklegri til að hafa minni árvekni og verra skap og 

sýna slakari árangur í verkefnum ásamt verri dómgreind fyrir ákvarðanatökur (Vila o.fl., 2002). 

Viðvarandi magnleysi (e. chronic fatigue) er ástand sem á við um þá einstaklinga sem hafa 

verið magnlausir til lengri tíma og eiga því á hættu að fá grófari einkenni magnleysis (Vila o.fl., 

2002). Ennfremur virðast rannsóknir vera á einu máli um að viðvarandi magnleysi sé 

streituvaldandi fyrirbæri og í raun einn af umfangsmestu streituvöldum sem lögreglustéttin þarf 

að kljást við (Brown og Campbell, 1994; Burke, 1994). Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á að 

SVV hafi í för með sér aukið magnleysi (Smith o.fl., 1998; Garbarino o.fl., 2002) og þá 

sérstaklega þegar átta klukkustunda vinnudagur er borinn saman við 12 klukkustunda vinnudag 

(Garbarino o.fl., 2002). Akerstedt (1997) tók saman allar helstu rannsóknir á magnleysi 

starfsmanna og komst að þeirri niðurstöðu að lengd vinnudags virðist hafa bein áhrif á þreytu 

og magnleysi einstaklinga. 

 

2.2.5 Streita 

Vaktafyrirkomulag virðist einnig geta haft áhrif á streitu lögreglumanna (Ma o.fl., 2015). 

Gerber, Hartmann, Brand, Holsboer-Trachsler og Pühse (2010) sýndu fram á að lögreglumenn 

í vaktavinnu þjást af meiri streitu en þeir sem eru í fastri vinnu. Í niðurstöðu rannsóknar Violanti 
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og Aron (1994), þar sem spurningakönnun var lögð fyrir rúmlega 100 lögreglumenn, kom fram 

að einn helsti streituvaldur að mati lögreglumanna væri vaktavinna sem fylgdi starfinu. 

Ennfremur kom fram í rannsókn Ma og kollega (2015) að fleiri streituvaldandi atburðir gerðust 

yfir nóttina og því er streita meiri alla jafna á lögreglumönnum á næturvöktum en þeim sem eru 

á dag- og kvöldvöktum. 

Í niðurstöðum sumra rannsókna koma fram marktæk tengsl milli lengdar vakta og streitu, 

þ.e. að lengri vöktum fylgi aukin streita. Í rannsókn á áströlskum lögreglumönnum kom fram 

marktækur munur á streitu lögreglumanna eftir tímafjöldanum sem þeir unnu á viku miðað við 

1% öryggismörk (Davey, Obst og Sheehan o.fl., 2001). Hins vegar hafa nánast engar rannsóknir 

sýnt marktækar niðurstöður milli samþjappaðrar vinnuviku og streitu (Amendola o.fl., 2011). 

Streita getur myndast hjá einstaklingum við ýmsar kringumstæður (Brough, 2004). Streita 

er þó nokkuð flókið hugtak í þeim skilningi að það er notað á mismunandi vegu og til að lýsa 

mismunandi tilfinningum. Einkenni streitu eru mörg og einstaklingsbundin en á meðal helstu 

einkenna streitu eru kvíði og svefntruflanir (Schneiderman, Ironson og Siegel, 2005). Streita 

getur fylgt einstaklingum í lífi og starfi og á það til að draga úr lífsgæðum og starfsánægju 

viðkomandi (Brough, 2004). Lögreglumenn lenda í alls kyns streituvöldum í starfi sínu en þá 

má alla jafna flokka í tvennt: Stjórnsýslutengda streitu (e. organizational stressors) og 

verkefnatengda streitu (e. occupational stressors) (Collins og Gibbs, 2003). Þegar talað er um 

stjórnsýslutengda streitu er í raun átt við þá streituvalda sem snúa að stjórnsýslunni og öðrum 

utanaðkomandi þáttum. Í fyrrgreindu streitunni er ekki átt við þá þætti sem snúa að 

lögreglumönnunum sjálfum, t.d. áhrif vinnu á fjölskyldulíf, vinnuálag, léleg samskipti við 

yfirmenn o.fl. (Ríkislögreglustjóri, 2008). Verkefnatengd streita vísar hins vegar til streituvalda 

sem snúa sérstaklega að upplifun lögreglumanna á starfinu, t.d. áfalla sem þeir upplifa í starfi, 

s.s. slæmt slys eða andlát (Ríkislögreglustjóri, 2008). 

Erlendar rannsóknir hafa ítrekað sýnt fram á að stjórnsýslutengdir þættir stuðla að meiri 

streitu fyrir lögreglumenn en verkefnatengdir þættir (Collins og Gibbs, 2003; Brough, 2004). 

Ennfremur virðast niðurstöður flestra rannsókna benda til þess að vaktafyrirkomulag sé ein 

helsta ástæða þess að stjórnsýslutengdir þættir skapi meiri streitu (Violanti og Aron, 1994; 

Ríkislögreglustjóri, 2008). Vaktafyrirkomulag flokkast sem stjórnsýslutengdur streituvaldur og 

er lengd vinnudaga, fjöldi vinnudaga í röð og tími dags allt þættir sem skipta máli þegar kemur 

að upplifun einstaklinga á streitu (Gerber o.fl., 2010). 
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Í könnun ríkislögreglustjóra (2008) á streitu og líðan lögreglumanna hérlendis var hins 

vegar ekki marktækur munur á stjórnsýslutengdum og verkefnatengdum streituvöldum og 

virðast þeir því hafa jafn mikil áhrif á lögreglumenn hérlendis. Hins vegar kom einnig fram að 

breytan „þreyta (t.d. vaktavinna, yfirvinna)“ var í 2. sæti yfir mestu streituvalda að mati 

þátttakenda og einungis „ekki nægjanlegur tími til að eyða með vinum og fjölskyldu“ mældist 

sterkari. Þá mældust lögreglumenn hér á landi í miðlungsstreitu á stöðluðum streitumælikvarða 

og sambærilegar niðurstöður er að sjá í mörgum öðrum lögregluembættum víðs vegar um 

heiminn (Ríkislögreglustjóri 2008). 
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3 Vaktafyrirkomulag hjá lögreglunni á Íslandi 
Starfsmenn lögreglunnar á Íslandi voru 884 árið 2016 samkvæmt mannauðsskýrslu 

lögreglunnar (2016). Það verður að gera greinarmun á lögreglumönnum annars vegar og öðrum 

starfsmönnum lögreglunnar hins vegar. Ekki eru til nýrri tölur fyrir almenna starfsmenn 

lögreglunnar, þ.e.a.s. aðra starfsmenn en lögreglumenn, en samkvæmt svari ríkislögreglustjóra  

við fyrirspurn til hans voru 763 starfandi lögreglumenn á Íslandi í febrúar árið 2019 (þingskjal 

nr. 1610/2019). Umfjöllunin um vaktafyrirkomulag lögreglunnar hér á eftir á einungis við um 

lögreglumenn í almennri deild en ekki aðra starfsmenn lögreglunnar. 

Vaktafyrirkomulag hjá lögreglunni á Íslandi er mismunandi eftir bæði umdæmum og 

lögreglustöðvum. Með umdæmi er átt við mismunandi landsvæði sem mismunandi 

lögreglustjórar hafa yfirráð yfir. Hvert umdæmi hefur tiltekinn fjölda starfsstöðva. 

Lögregluembættum á Íslandi er skipt niður í níu umdæmi (Lögreglan, 2015). Mynd 1 sýnir 

skiptingu lögregluumdæma á Íslandi eftir landsvæðum. 

 

Mynd 1: Lögregluumdæmi á Íslandi. 
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3.1 Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu notast við valfrjálst vaktakerfi þar sem lögreglumenn skrá þá 

daga, kvöld og/eða nætur sem þeir hafa áhuga á að vinna. Endanleg uppröðun er þó í höndum 

aðalvarðstjóra en hann reynir að koma til móts við óskir allra. Endanlega þarf hann þó að 

skipuleggja þær vaktir sem þurfa meiri mannskap (Elín Agnes Eide Kristínardóttir, 

aðstoðaryfirlögregluþjónn, munnleg heimild, 29.04.2020). Að jafnaði er miðað við að allir 

lögreglumenn fái í það minnsta 70% af óskum sínum um vaktir og frídaga uppfylltar, en oftar 

en ekki næst mun betri árangur en það (Stefán Jónsson, aðalvarðstjóri, tölvupóstur, 29.04.2020). 

Lögreglumenn hafa kost á því að „læsa“ fríi, en í því felst að velja tiltekinn dag og óska eftir 

fríi á honum. Þá er allt reynt til þess að verða honum úti um þann frídag (Stefán Jónsson, 

aðalvarðstjóri, tölvupóstur, 29.04.2020). 

Á höfuðborgarsvæðinu er unnið á átta klukkustunda vöktum alla daga en einnig eru 12 

klukkustunda vaktir í boði um helgar (föstudaga, laugardaga og sunnudaga) (Þóra Jónasdóttir, 

aðstoðaryfirlögregluþjónn, tölvupóstur, 01.04.2020). Lengri helgarvaktir gera embættinu kleift 

að hafa lögreglumenn á tveimur 12 klukkustunda vöktum fremur en þremur átta klukkustunda 

vöktum en einnig gera þær lögreglumönnum kleift að klára vinnuskyldu sína á færri dögum 

(Stefán Jónsson, aðalvarðstjóri, tölvupóstur, 29.04.2020).  

Lögreglumenn á höfuðborgarsvæðinu virðast alla jafna vera ánægðir með valfrjálst 

vaktafyrirkomulag. Í könnun Lögreglufélags Reykjavíkur (2015) á vaktafyrirkomulagi 

lögreglunnar var skoðað hvernig lögreglumenn á höfuðborgarsvæðinu vildu að vaktakerfinu 

væri háttað. Tæplega 71% svarenda vildi halda valfrjálsa kerfinu sem ríkir þar núna og einungis 

29% vildu breyta yfir á fast vaktakerfi. 

 

3.2 Lögreglan á Suðurnesjum 
Vaktafyrirkomulag hjá lögreglunni á Suðurnesjum er svokallað 5-5-4 kerfi en það er nokkuð 

algeng tegund af SVV, sérstaklega hérlendis. Á Suðurnesjum eru unnar 12 klukkustunda vaktir 

þar sem vaktatörnin skiptist í tvennt. Með vaktatörn er átt við þá daga sem unnið er samfleytt. 

Vaktafyrirkomulagið 5-5-4 er þannig að unnar eru fimm vaktir samfleytt og svo farið í fimm 

daga frí. Næst eru unnar fjórar vaktir og svo fimm daga frí. Á hverri vaktatörn er unnið á bæði 

dag- og næturvöktum þar sem snúningur á sér stað í miðri vaktatörninni. Snúningurinn lýsir sér 

þannig að lögreglumenn færast frá dagvöktum yfir á næturvaktir í miðri vaktatörninni sinni. 
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Þegar snúningur á sér stað er bætt við 12 klukkustunda hvíld þannig að lögreglumenn fái 24 

klukkustunda hvíld til þess að aðlagast breyttum vinnutíma (Bjarney Annelsdóttir, 

yfirlögregluþjónn, tölvupóstur, 01.04.2020). 

 

3.3 Lögreglan á Suðurlandi 
Lögregluembættið á Suðurlandi er nokkuð víðfeðmt og tilheyra fimm starfsstöðvar umdæminu. 

Vaktafyrirkomulag er mismunandi milli starfsstöðva en starfsstöðin á Selfossi sker sig úr og er 

með nokkuð sambærilegt kerfi og er hjá lögreglunni á Suðurnesjum. Þar er unnið samkvæmt 5-

5-4 vaktafyrirkomulagi og á 12 klukkustunda vöktum. Starfsstöðin á Selfossi er frábrugðin 

Suðurnesjum á þann veg að snúningur á sér ekki stað í miðri vaktatörn heldur er öll vaktatörnin 

á sama tíma sólarhrings og snúningur á sér stað fyrir næstu vaktatörn. Aðrar starfsstöðvar á 

Suðurlandi eru þannig uppsettar að lögreglumenn vinna samkvæmt 5-5-4 fyrirkomulagi en 

starfa alltaf á sama tíma dags og eru svo á bakvakt næstu 12 klukkustundir eftir vakt. Þegar 

lögreglumaður er á bakvakt hvílir sú skylda á honum að sinna þeim útköllum sem upp kunna 

að koma utan hefðbundins vinnutíma. Það er breytilegt eftir starfsstöðvum á hvaða tíma dags 

er unnið og miðað er við álagstíma á hverjum stað fyrir sig. Á þessum starfsstöðvum þurfa 

lögreglumenn því að vera tilbúnir í verkefni allan sólarhringinn (Oddur Árnason, munnleg 

heimild, 23.03.2020).  

 

3.4 Lögreglan á Vestfjörðum 
Lögreglan á Vestfjörðum breytti vaktafyrirkomulagi sínu árið 2017 úr hefðbundnu 5-5-4 

vaktakerfi yfir í nýtt fyrirkomulag sem tíðkast ekki hjá neinu öðru embætti (Ingvar Jakobsson, 

varðstjóri, tölvupóstur, 08.04.2020). Núverandi vaktafyrirkomulag samanstendur af sex daga 

vaktatörn án snúnings með fjögurra daga fríi og framsnúningi á milli vaktatarna. Lögreglumenn 

vinna á átta klukkustunda vöktum flesta virka daga og 10 klukkustunda dagvöktum föstudaga, 

laugardaga og sunnudaga. Hver vakt er þó látin taka eina 12 klukkustunda vakt einu sinni í 

mánuði og er það gert til að vinnuskylda sé uppfyllt (Ingvar Jakobsson, varðstjóri, munnleg 

heimild, 08.04.2020). Unnið er lengur um helgar til þess að kvöldvaktin geti mætt síðar um 

helgar og nýst sem viðbót við næturvaktina (Ingvar Jakobsson, varðstjóri, tölvupóstur, 

08.04.2020). Þessu fyrirkomulagi var komið á til að prófa útfærslu af vaktakerfi sem tæki tillit 
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til styttingar vinnuvikunnar og myndi slíkt kerfi ekki ganga upp nema fyrir tilstilli styttingar 

vinnuvikunnar (Hlynur Snorrason, yfirlögregluþjónn, tölvupóstur, 05.05.2020). 

 

3.5 Lögreglan á Austurlandi 
Lögreglumenn á Austurlandi vinna eftir 5-5-4 vaktakerfi. Allar dagvaktir eru 12 klukkustundir 

og eru kvöldvaktir frá mánudögum til fimmtudags einnig 12 klukkustunda langar. Embættið 

sker sig hins vegar úr með því að hafa 11 klukkustunda kvöldvaktir á föstudögum og 

laugardögum og fylgja því svo eftir með átta klukkustunda kvöldvakt á sunnudögum en það er 

gert til þess að tryggja lágmarkshvíld fyrir lögreglumenn. Öllum kvöldvöktum fylgir svo 12 

klukkustunda bakvakt (Hjalti Axelsson, aðalvarðstjóri, tölvupóstur, 23.03.2020).  

 

3.6 Lögreglan á Norðurlandi vestra 
Vaktafyrirkomulagi hjá lögreglunni á Norðurlandi vestra svipar til skipulags hjá flestum 

starfsstöðvum hjá lögreglunni á Suðurlandi og er unnið samkvæmt 5-5-4 en alltaf á sama tíma 

dags og bakvakt sem fylgir því (Gunnar Örn Jónsson, lögreglustjóri, munnleg heimild, 

08.04.2020). 

 

3.7 Lögreglan á Norðurlandi eystra 
Lögreglan á Norðurlandi eystra notast að mestu leyti við sama vaktafyrirkomulag og lögreglan 

á Suðurnesjum, þ.e.a.s. 5-5-4 með snúningi í miðri vaktatörn (Aðalsteinn Júlíusson, staðgengill 

aðalvarðstjóra, munnleg heimild, 03.04.2020). Starfsstöðin á Húsavík sker sig hins vegar úr 

fyrir að hafa 2-2-3 vaktafyrirkomulag. Það fyrirkomulag er þannig að unnar eru tvær vaktir 

samfleytt og svo farið í tveggja daga frí; næst eru unnar þrjár vaktir og svo tveggja daga frí. 

Einungis eru unnar 12 klukkustunda dagvaktir eða kvöldvaktir með bakvöktum í beinu 

framhaldi (Hreiðar Hreiðarsson, aðalvarðstjóri, munnleg heimild, 03.04.2020). 

 

3.8 Lögreglan á Vesturlandi 
Vaktafyrirkomulagi hjá lögreglunni á Vesturlandi svipar til lögreglunnar á Suðurlandi þar sem 

bakvakt fylgir hverri vakt en hjá lögreglunni á Vesturlandi eru þó sólarhringsvaktir, þ.e.a.s. 
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dagvaktir og næturvaktir alla daga (Jón Sigurður Ólason, yfirlögregluþjónn, munnleg heimild, 

02.04.2020). 

 

3.9 Lögreglan í Vestmannaeyjum 
Lögreglan í Vestmannaeyjum notast við sama vaktafyrirkomulag og lögreglan á Selfossi, 

þ.e.a.s. 5-5-4 vaktakerfi með snúningi á milli vaktatarna (Jóhannes Ólafsson, yfirlögregluþjónn, 

munnleg heimild, 03.04.2020). 

 

3.10  Kjarasamningar lögreglumanna 
Samkvæmt kjarasamningum lögreglumanna á Íslandi skulu vaktir vera að jafnaði 4-10 

klukkustundir að lengd. Samkvæmt samningnum er heimilt að semja um lengri vaktir með 

samþykki viðkomandi lögreglustjóra og meirihluta starfsmanna. Samkvæmt kafla IX í lögum 

um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980 skal ekki skipuleggja lengri 

næturvaktir en átta klukkustundir á hverjum sólarhring. Skv. 2. mgr. 56. gr. laganna má þó 

lengja næturvaktir á þann hátt að þær spanni allt að 48 klukkustundir á viku. Á sama stað kemur 

fram að næturvinna ætti ekki að vera skipulögð lengur en átta klukkustundir og á það við þau 

störf sem fela í sér mikið líkamlegt eða andlegt álag og eru talin sérstaklega áhættusöm. 

Ráðherra ber í samráði við Vinnumálastofnun að setja fram reglugerð sem tilgreinir hvaða störf 

teljast áhættusöm (lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980). 

Vöktum skal hagað þannig að lögreglumaður fái að lágmarki 11 klukkustundir samfelldar 

í hvíld. Óheimilt er að skipuleggja lengri vinnutíma en 13 klukkustundir en það er til þess fallið 

að tryggja lágmarkshvíld lögreglumanna samkvæmt lögum (Landssamband lögreglumanna, 

2015; lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980). Þó eru tvær 

undantekningar á þessari reglu. Fyrri undantekningin veitir heimild til þess að stytta 

lágmarkshvíld niður í átta klukkustundir þegar verið er að skipta um tegund vakta í miðri 

vaktatörn, þó ekki oftar en einu sinni í hverri viku eða vaktalotu (Landssamband 

lögreglumanna, 2015). Önnur undantekningin er ef ófyrirsjáanleg atvik eða almannaheill krefst 

þess, en þá er leyfilegt að lengja vinnutíma í 16 klukkustundir og stytta hvíld í átta 

klukkustundir. Lögreglumenn fá auka frítökurétt fyrir hverja klukkustund af vinnu sem skerðir 

11 klukkustunda hvíldina (Landssamband lögreglumanna, 2015; lög um aðbúnað, hollustuhætti 
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og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980). Það er vert að nefna að þegar þetta er skrifað eru 

lögreglumenn á Íslandi þó samningslausir og því á sömu kjörum og samið var um árið 2015. 
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4 Gögn og aðferðir 
Rannsóknin var framkvæmd með eigindlegum rannsóknaraðferðum og var gögnum safnað með 

hálfstöðluðum viðtölum við lögreglumenn víðs vegar um landið sem höfðu reynslu af a.m.k. 

tvenns konar vaktafyrirkomulagi. Við val á viðmælendum var notast við markvisst úrtak, en í 

því felst að viðmælendur eru sérstaklega valdir vegna annaðhvort þekkingar sinnar eða reynslu 

(Esterberg, 2002).  

Allir viðmælendur okkar höfðu töluverða starfsreynslu sem spannaði u.þ.b. 10-22 ár. Fjórir 

viðmælendur voru karlkyns og tveir voru kvenkyns. Við fengum aðstoð frá mismunandi 

lögregluembættum við leit okkar að viðmælendum með það að markmiði að ná sem víðast um 

landið og skoða sem margbreytilegust vaktakerfi. Þá var upplýsingum um núverandi 

vaktafyrirkomulag mismunandi lögregluumdæma og starfsstöðva safnað með samskiptum á 

rafrænu formi eða með símtölum. 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir snúast um að afla upplýsinga um upplifun einstaklinga og 

hvernig viðkomandi túlka aðstæður sínar og líðan. Í eigindlegum rannsóknum er upplýsingum 

ekki safnað í því skyni að gera tölulegan samanburð heldur til þess að fá sem mesta dýpt á 

viðfangsefnið (Helga Jónsdóttir, 2013) og nákvæmustu lýsingarnar á reynslu og upplifun 

einstaklinga eða hópa (Esterberg, 2002). Að okkar mati var þetta besta nálgunin á viðfangsefnið 

vegna þess að aðferðafræðin veitir hvað ítarlegastar upplýsingar um upplifun einstaklinga á 

ýmsum einkennum og tilfinningum við mismunandi aðstæður og gerir það okkur því kleift að 

greina mismunandi þemu í viðtalsgögnunum (Esterberg, 2002). 

Notast var við aðleiðslu (e. induction) til þess að safna og greina gögnin en í því felst að í 

stað þess að reyna að sanna eða hafna tiltekinni tilgátu er gögnum safnað með opnum huga en 

þó með tiltekið þema í huga og eru gögnin svo túlkuð af rannsakanda. Í þessari rannsókn var 

yfirþemað áhrif mismunandi vaktafyrirkomulags á líf og starf lögreglumanna. 

Hálfstöðluð viðtöl byggja á því að þær spurningar sem rannsakendur leggja upp með eru 

opnar til þess að reyna að hvetja viðmælanda til að lýsa sinni upplifun með sínum eigin orðum 

(Helga Jónsdóttir, 2013). Þannig má tryggja það að viðmælandi fjalli raunverulega um sína 

eigin upplifun fremur en að reyna að þóknast rannsakanda vegna leiðandi spurninga eða 
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einfaldlega játa og neita lokuðum spurningum. Slík rannsóknargögn geta haft takmarkað 

upplýsingagildi og/eða kann réttmæti rannsóknargagnanna að vera stofnað í hættu. Þannig má 

vera, í hálfstöðluðum viðtölum, að viðmælandi komi inn á þemu eða vandamál sem 

rannsakanda hefði ekki dottið í hug ef hann hefði notast við lokaðar eða leiðandi spurningar. 

Við höfðum samband við 10 lögreglumenn, sem uppfylltu viðmið okkar um þekkingu og 

reynslu, upp á að taka þátt í rannsókninni og þáðu sex þeirra boðið. Það hitti svo á að helmingur 

viðmælenda vinnur samkvæmt 12 klukkustunda vaktaskipulagi en hinn helmingurinn 

samkvæmt átta klukkustunda fyrirkomulagi. Allir þátttakendur höfðu reynslu af 12 

klukkustunda vaktafyrirkomulagi og einungis einn hafði ekki unnið á átta klukkustunda 

vöktum.  

Öllum þátttakendum var sent skjal um upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni (sjá 

viðauka) þar sem m.a. komu fram upplýsingar um rannsóknina og framkvæmd hennar. Í 

skjölunum var þátttakendum gert kunnugt um að öllum gögnum tengdum þeim yrði eytt að 

rannsókninni lokinni og að nafnleyndar yrði gætt í hvívetna þannig að ekki yrði hægt að rekja 

ummæli þeirra á nokkurn hátt til þeirra. 

Á meðan á rannsókninni stóð herjaði COVID-19 faraldurinn á heimsbyggðina og var 

íslenskur almenningur fyrir vikið hvattur til að halda sig heima fyrir. Í tilefni þessa var tekin 

ákvörðun um að framkvæmd allra viðtala færi fram rafrænt. Öll viðtölin fóru því fram í gegnum 

fjarskiptabúnað með upptöku en í einu tilviki kom upp tæknilegt vandamál og fór því hálft 

viðtalið fram í gegnum símtal með hljóðritunarhugbúnaði. Viðtölin tóku allt frá 20 mínútum og 

upp í rúmlega eina klukkustund. Öll gögn voru vistuð í einni tölvu, en hluti af einu viðtali var 

einnig vistaður í síma vegna tæknilegra vandamála. Það var unnið úr hverju einasta viðtali eftir 

að það fór fram með því að skrifa það niður, orð fyrir orð. Að því loknu var upptökunni af 

viðtalinu eytt. Þegar öll viðtölin höfðu verið endurrituð var rýnt í gögnin og gerður samanburður 

á viðtölunum með það að markmiði að greina þemu. 

Að lokum var öllum viðmælendum gefinn kostur á að neita því að svara einstökum 

spurningum og í lok viðtals voru þátttakendur spurðir hvort þeir hefðu einhverjar athugasemdir 

eða vildu bæta einhverju við. Var þetta gert til þess að kanna hvort þeir hefðu einhverju við 

málefnið að bæta sem ekki var spurt út í eða hvort þeir hefðu óskir um að einhver hluti þeirra 

upplýsinga sem fengust úr viðtalinu kæmi ekki fram í verkefninu. Þá var þess gætt að við 

hefðum ekki rangan skilning á gögnunum með því að draga saman þær upplýsingar sem 

viðmælandi gaf að loknum spurningum og fá þannig staðfest að túlkun okkar væri rétt. 
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5 Niðurstöður 
Í þessum kafla reifum við niðurstöður viðtalsrannsóknar okkar eftir þeim þemum sem komu 

fram í viðtölunum Fyrsta þemað sem kom fram í gögnunum nefnum við „þreyttir 

lögreglumenn“ og hverfist það um þau áhrif sem þreyta hefur á gæði vinnunnar og starfsgleði. 

Neikvæðar birtingarmyndir þreytu voru margvíslegar og birtust m.a. í áhrifum á úrvinnslu 

verkefna, ákvarðanatöku, skapgerð og frumkvæðisvinnu. Einnig sýndu niðurstöður að tiltekin 

verkefni draga meira úr orkuforða lögreglumanna en önnur. „Mikil vinna, lítill tími“ var annað 

þema og snertir álagið á löngum vöktum og vaktatörnum sem lögreglumenn þurfa að standa. 

Langar og erilsamar vaktir draga meira úr lögreglumönnum og hafa áhrif á frítíma þeirra. Þriðja 

þemað er „næturvaktaþynnka“ og lýsir ástandi lögreglumanna eftir næturvaktir. Þreyta meðan 

á næturvöktum stendur og eftir á virðist vera bein afleiðing af röskun dægursveiflu ásamt 

slitróttum og stuttum svefni. „Yfirvinna eða frí?“ er fjórða þemað og fangar lýsingar 

viðmælenda okkar á því hvernig aukavaktir og yfirvinna draga úr starfsorku og starfsgleði og 

kalla fram togstreitu milli verðmæts frítíma og launauppbótar. Seinasta þemað nefnist 

„fjölskylda og vinna“ og hverfist um áhrif mismunandi vaktakerfa á tengsl lögreglumannsins 

við fjölskyldu og vini. 

 

5.1 Þreyttir lögreglumenn 
Langar vaktir og mikið álag eru oft ástæðan fyrir þreytu lögreglumanna. Hvort tveggja getur 

haft mikil og margvísleg áhrif á störf þeirra. Við langvarandi þreytu er hætta á magnleysi sem 

dregur úr gæðum vinnunnar og starfsgleði. Magnleysi meðal viðmælenda okkar getur birst í 

slæmri ákvörðunartöku og óvandaðri vinnubrögðum ásamt því að lítið verður um 

frumkvæðisvinnu. Hvort sem þreyta er skammvinn eða langvarandi getur hún haft áhrif á skap 

lögreglumanna ýmist í stórum eða smáum verkefnum. Viðmælandi okkar komst svo að orði: 

[Þreytan] hefur hellings áhrif […] lundin styttist, þolinmæðin styttist, athyglin, hún brestur 

smátt og smátt. Því lengur sem maður er að vinna og þreytan er meiri þá brestur hún enn 

frekar. Gæði starfsins sem maður þarf að skila af sér, hún verður svolítið engin. Maður 

hugsar bara: Ég ætla að gera sem minnst til að sleppa nánast sem fyrst í hvíld. 
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Allir okkar viðmælendur töldu þreytu hafa neikvæð áhrif á starfið á þann hátt að gæði vinnunnar 

minnkuðu og að þreyta drægi úr frumkvæði til vinnu. Niðurstöður rannsóknar Williamson og 

Feyer (2000) sýndu að sama skapi fram á að þreyta hefur ýmis neikvæð áhrif á einstaklinginn 

og þ.a.l. á starf viðkomandi. Viðmælendur okkar voru á því að þreyta hefði letjandi áhrif á 

starfsgetu þeirra. Ennfremur töldu sumir viðmælendur okkar að þeir upplifðu stundum 

birtingarmyndir magnleysis, t.d. verri skapsmuni og slakari dómgreind við ákvarðanatöku. 

Þetta eru svipaðar birtingarmyndir þreytu og koma fram í niðurstöðum fleiri rannsókna (t.d., 

Kirzan og Histler, 2019; Miller, Matsangas og Shattuck, 2007; Vila o.fl., 2002). 

Viðmælendur okkar höfðu svipaða upplifun af áhrifum þreytu á starf sitt. Sumir töluðu um 

hvernig þreyta hafði áhrif á úrvinnslu mála. Þegar mál kæmu upp undir lok vakta og þreytan 

væri virkilega farin að segja til sín væru verkefnin jafnvel kláruð með ófullnægjandi hætti. Það 

kemur heim og saman við umfjöllun Williamson og Feyer (2000) um slakari árangur í 

verkefnum sökum þreytu. Einn viðmælandi okkar lýsti því þegar þreytan læðist að honum í lok 

vaktar og hvernig mál sem skipta ekki eins miklu máli fá hraðari og jafnvel verri úrvinnslu en 

ella: „[Þú] afgreiðir þau ekki eins og ættir að gera, bara til að flýta fyrir til þess að komast fyrr 

heim.“ Þegar þreytan segir til sín kemst lítið annað að en að komast í hvíld eins og einn 

lögreglumaðurinn talaði um. 

Í niðurstöðum Miller og kollega (2007) var sýnt fram á að þreyta væri valdur þess að 

hermenn tóku að jafnaði verri ákvarðanir. Sumir viðmælendur okkar töldu sig jafnframt hafa 

verri dómgreind þegar þeir væru undir áhrifum þreytu. Sumar ákvarðanir í lögreglustarfinu 

verða að vera teknar á örskotsstundu og skipta áhrifaþættir eins og þreyta sérstaklega miklu 

máli við slíkar aðstæður. Það getur haft mikil áhrif á dómgreind og hæfni lögreglumanns til að 

taka réttar ákvarðanir í fyrrnefndum aðstæðum þegar/ef hann er „illa fyrirkallaður og illa 

sofinn“ eins og einn viðmælenda okkar orðaði það. 

Þreytan virðist hafa áhrif á skapið að mati sumra viðmælenda okkar eins og kemur fram í 

rannsókn Kirzan og Histler (2019). Lögreglumenn eru í stöðugum samskiptum við fólk í 

mismunandi andlegu og/eða líkamlegu ástandi, jafnvel þá sem vilja síst af öllu eiga í 

samskiptum við lögregluna. Sumir viðmælendur okkar nefndu að þreytan gæti „stytt þráð“ 

þeirra í samskiptum við erfiða einstaklinga. Þetta getur búið til vítahring neikvæðra samskipta 

milli aðila og lögreglumanns. Einn viðmælandinn sagði að það væru „meiri líkur á að [maður] 

missi stjórn á skapi [sínu]“ þegar þreytan segir til sín. Sumir viðmælendur höfðu orð á 

mikilvægi sjálfsstjórnar lögreglumanna í samskiptum sem krefjast umburðarlyndis og 
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þolinmæði. Þeir nefndu að sjálfsstjórn sé „lykillinn“ að góðri vinnu og úrlausn verkefna. Geta 

lögreglumanns til þess að vera meðvitaður um sjálfan sig og umhverfið vegur þungt og það að 

missa stjórn á skapi sínu „get[ur] endað með skelfilegum afleiðingum fyrir viðskiptavininn 

okkar eða lögreglumanninn sjálfan“. 

Flestir viðmælendur okkar nefndu að þreytan hefði letjandi áhrif á frumkvæðisvinnu og 

sögðust sumir síður leita uppi frumkvæðisverkefni ef þeir væru þreyttir. Einn viðmælandi 

sagðist frekar vilja „hlaða batteríin fyrir hugsanlegt útkall“ en að vinna í frumkvæðismálum. 

Annar viðmælandi sagði „maður bíður bara eftir að verkefnin komi“ ef viðkomandi væri 

þreyttur.  

 Allir nema einn viðmælandi okkar sögðu að andlega krefjandi verkefni drægju mest úr 

orkuforða þeirra. Dæmi um slík verkefni eru röskun á heimilisaðstæðum og/eða andlát, en við 

slíkar aðstæður getur samskiptahæfni og yfirvegun lögreglumannsins á vettvangi skipt sköpum. 

Samtöl við aðstandendur geta reynt á andlegan styrk lögreglumanna og valdið því að lítil orka 

er eftir fyrir önnur verkefni. Einnig nefndu nokkrir viðmælendur okkar hvernig löng og stór 

verkefni, eins og alvarleg umferðarslys, reyna á andlegt þrek lögreglumanna. Við slíkar 

aðstæður þarf lögreglumaður að halda „mörgum boltum“ á lofti, hafa „heildaryfirsýn“ og það 

„má ekki klikka neins staðar“. 

Þegar viðmælendur voru spurðir um upplifun sína af þreytu eftir mismunandi vaktakerfi 

voru þeir viðmælendur sem töluðu um mun á þreytu m.t.t. lengdar vaktar sammála um að finna 

fyrir meiri þreytu á 12 klukkustunda vöktum en á átta klukkustunda vöktum, bæði innan starfs 

og utan. Þó töldu sumir að 12 stunda vaktir væru þess virði þar sem með lengri vöktum fengjust 

fleiri frídagar. Hins vegar voru sumir viðmælendur á því að mismunandi útfærslur vaktavinnu 

skipti e.t.v. ekki höfuðmáli heldur snúist þetta í grunninn um muninn á vaktavinnu almennt og 

hefðbundinni dagvinnu. Þeir drógu upp þá mynd að vaktavinna væri í raun lífsstíll og þá skipti 

ekki endilega máli eftir hvaða útfærslu væri starfað. 

Þreyta teygir anga sína yfir öll okkar þemu og er vendipunktur í flestu því sem viðkemur 

störfum lögreglu. Þreyttur lögreglumaður er ekki sami starfskraftur og sá sem er úthvíldur því 

að þreytan litar störf viðkomandi. Þreytan spilar oft hlutverk í lífi vaktavinnufólks, bæði vegna 

þess tíma sólarhringsins sem unnið er á og breytilegra svefnvenja. Röskun á dægursveiflu og 

örir snúningar svefns geta valdið ýmsum kvillum sem geta leitt til magnleysis. Því getur 

vaktakerfi sem stuðlar að góðri hvíld skipt sköpum. 
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5.2 Mikil vinna, lítill tími 
Langar vaktir lögreglumanna eru oft óumflýjanlegar. Hvort sem lögreglumönnum líkar það 

betur eða verr vinnur stór hluti þeirra á 12 tíma vöktum. Langar vaktir virðast hafa áhrif á 

viðmælendur okkar á þann hátt að lítill tími gefst til annars en að næra sig og sofa þegar vaktinni 

er lokið. Erill dagvakta virtist almennt draga meira úr viðmælendum okkar en aðrar vaktir sem 

kemur m.a. niður á samverustundum með fjölskyldunni á kvöldin. Fjöldi vakta í röð hefur 

einnig áhrif á þreytu viðmælenda okkar sem virðist safnast upp í takt við fjölda vakta. 

Aðspurður sagði einn lögreglumannanna: 

Kannski 12 tíma dagvaktir föstudag, laugardag og sunnudag [...] það er ekki mikið svigrúm 

til að fara að gera eitthvað og þú hefur enga orku í að að fara að gera eitthvað skemmtilegt 

eftir vinnu og þurfa að mæta í vinnu daginn eftir, þú ert bara „out“. 

Niðurstöður rannsóknar Smith og kollega (1998) gefa vísbendingar þess efnis að einstaklingar 

á 12 klukkustunda vöktum sofi alla jafna lengur og betur en einstaklingar á átta eða 10 

klukkustunda vöktum. Þá virðist sem viðmælendur okkar á 12 klukkustunda vöktum væru á 

sama máli um það að segjast töluvert úrvinda eftir 12 klukkustunda vakt. Þá nefndi einn 

viðmælandi að „maður er miklu þreyttari á 12 tímunum heldur en átta tímunum“. Það má leiða 

líkur að því að þeir sem vinna 12 tíma vaktir gefi sér síður tíma til afþreyingar eftir vaktir og 

því e.t.v. líklegri til þess að leggjast til hvílu fyrr. Viðmælendur okkar voru þessu sammála. 

Viðmælendur sem unnu samkvæmt 12 klukkustunda vaktafyrirkomulagi töluðu allir um 

hvernig það væri að koma heim eftir langa vakt og voru á sama máli um að það gæfist í raun 

bara tími til að næra sig og leggjast svo á koddann. Að sama skapi voru allir viðmælendur 

sammála um að 12 klukkustunda vaktir drægju svo mikið úr þeim að ekki væri mikið annað að 

gera alla vaktatörnina en að vinna og sofa. Lögreglumaður lýsti þessu svona: „Maður fór í 

vinnuna og kom heim, þá var dagurinn bara búinn, sko, þú átt ekkert líf nema vinnuna á 12 

tímunum.“ Einn viðmælandi okkar lýsti 12 klukkustunda vinnutörn sem að „sofa, vinna, borða, 

æfa“. Annar viðmælandi talar um að það sé sáralítið svigrúm sem gefst til afþreyingar eftir 

vaktina, ýmist vegna orkuleysis eða þess að þurfa að mæta snemma á vaktina daginn eftir. Af 

þessu getum við séð að viðmælendur okkar voru allir sammála um að tíminn frá vaktarlokum 

til háttatíma færi í raun bara í að borða og ná sér niður eftir vaktina. 

Dagvaktir voru sérstaklega nefndar hjá nokkrum viðmælendum því að þá er alla jafna meira 

að gera. Einn lýsti áreitinu á dagvöktum „eins og að vera á Umferðarmiðstöðinni“. Annar hafði 

orð á því að „vera þreyttastur eftir dagvaktirnar, svona hlutfallslega út af áreitinu“. Fjöldi 
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verkefna og erill á vaktinni virtist hafa áhrif á viðmælendur okkar á þann hátt að þeir voru 

þreyttari að vaktinni lokinni og slökun eftir vaktina því kærkomin. 

Einn viðmælandi upplifði sig ekki nægilega orkumikinn til þess að geta notið gæðastunda 

með fjölskyldu sinni eftir erfiðar dagvaktir. Hann lýsti því hvernig „kósýkvöld“ með 

fjölskyldunni væri gjarnan eftir stranga vakt. Svo færi iðulega að allir í fjölskyldunni horfðu á 

sjónvarpið saman á meðan hann væri að „berjast við að halda sér vakandi“. Hvort sem 

gæðastundin á að fela í sér göngutúr eða sjónvarpsgláp gefa 12 klukkustunda vaktir minna 

svigrúm fyrir slíkt. Einn viðmælandi sagðist oft lenda á milli steins og sleggju hvað varðar svefn 

og þess „verðmæta tíma með fjölskyldunni“. Eins nefnir hann að þrátt fyrir að vera meðvitaður 

um mikilvægi svefns fyrir frammistöðu sína á vaktinni daginn eftir skipti samvera hans með 

fjölskyldunni höfuðmáli.  

Svo virðist sem lengd vaktatarnarinnar hafi áhrif í einhverjum mæli. Á Íslandi er algengt 

að lögreglumenn vinni 12 tíma á dag, fjóra til fimm daga í röð til móts við sama tíma í fríi. Að 

klára vaktatörn og komast í frí þýðir fyrir suma að „hlaða batteríin“. Einn viðmælandi okkar 

lýsti þessu sem að „leyfa sér að sofa þangað til að maður vaknar“. Annar viðmælandi sagðist 

finna meira fyrir þreytunni eftir því sem lengra sem líður á törnina. Gera má ráð fyrir því að 

lögreglumenn sem vinna margar langar vaktir í röð eigi frekar á hættu að gera mistök í starfi. Í 

rannsókn Folkard og Lombardi (2006) kom, sem dæmi, fram að mistök og slysatíðni jókst í takt 

við fjölda vakta í sömu lotu. Eftir því sem fleiri vaktir eru teknar í röð „hleðst upp þreytan smátt 

og smátt“ eins og annar viðmælandi lýsti því og vaktirnar „tosa einhverja klukkutíma“ af svefni 

í hverri viku með óæskilegum afleiðingum.  

 

5.3 „Næturvaktaþynnka“ 
Lögreglan þarf að vera í viðbragðsstöðu allan sólarhringinn og því eru næturvaktir 

óhjákvæmilegur hluti af vaktakerfi lögreglumanna. Að vaka á nóttunni og sofa á daginn getur 

hins vegar haft ýmsar óæskilegar afleiðingar í för með sér. Viðmælendur okkar upplifðu þreytu 

bæði á næturvöktum og á milli þeirra. Þreytan gæti stafað af röskun á dægursveiflu og/eða 

stuttum og slitróttum svefni eftir slíkar vaktir. Viðmælendur okkar fundu fyrir slappleika og 

doða eftir næturvaktir eins og einn viðmælandi orðaði það: 

Kollurinn á manni var í lagi [þegar ég hætti á næturvöktum], maður verður stundum svona 

dofinn í hausnum á eftir næturvöktum og [maður er] lengi að jafna sig, eins og ég segi þá 

fann ég alveg stigsmun á mér svona bæði líkamlega og andlega á að sleppa næturvöktunum. 
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Fræðilegar rannsóknir (t.d., Niu o.fl., 2011) benda til þess að næturvaktir kunni að skapa meiri 

þreytu en aðrar vaktir. Viðmælendur okkar áttu það sameiginlegt að finna fyrir þreytu og 

slappleika eftir næturvaktir og áttu það til að koma litlu í verk á milli vakta. Við rannsókn þessa 

kom í ljós að eftir næturvaktir ná lögreglumenn gjarnan of litlum svefni. Þetta kemur heim og 

saman við rannsókn Frímanns Birgis Baldurssonar (2019) sem sýndi að lögreglumenn á 

næturvöktum svæfu að jafnaði tveimur klukkustundum skemur en ráðlagt er.  

Viðmælendur okkar lýstu því að ákveðinn slappleiki virtist einkenna þá daginn eftir 

næturvakt. Einn viðmælandi lýsti ástandinu á sér eftir næturvakt sem „þynnku“. Hann sagði að 

það væri erfiðara að koma hlutum í verk og líkamlega væri það eins og að vera „hálfslappur“. 

Þá talaði einn viðmælandi um að hann væri „dofinn í hausnum“ eftir næturvakt og sagðist vera 

lengi að jafna sig. 

Þá voru viðmælendur almennt sammála um að „þynnkuástandið“ gæti varað lengur en einn 

sólarhring. Þeir töluðu um röskun á dægursveiflu fyrir og eftir næturvaktir. Einnig kom fram 

að nauðsynlegt væri að „snúa ofan af svefni“ til þess að „búa til nýja svefnrútínu“. Einn 

viðmælandi lýsir þessum snúningum sem „vítahring“. Annar viðmælandi sagði að það gæti 

tekið einn til tvo sólarhringa að „rétta [sig] af“ og á meðan á því stæði væri viðmælandinn ekki 

eins „virkur heima fyrir“. Það má því segja að eftir vaktatörn taki það oft nokkurn tíma að „jafna 

sig“. Upplifun viðmælenda okkar kemur því heim og saman við rannsókn Niu og kollega (2011) 

sem gengur út frá því að næturvaktir raski dægursveiflu einstaklinga.  

Óumflýjanlegt er að einhverjir lögreglumenn standi næturvaktir og voru fimm af sex 

viðmælendum okkar að jafnaði á næturvöktum. Þeir sögðust sofa lítið eftir næturvaktir og oftast 

voru þeir voru að vakna um og í kringum hádegi eftir næturvakt. Það má því segja að 

viðmælendur okkar sem vinna næturvaktir sofi einungis í kringum 4–6 klukkustundir eftir 

næturvakt og er það í samræmi við niðurstöður ýmissa rannsókna (Torsvall o.fl., 1989; Taylor 

o.fl., 2018).  

Svefn er gríðarlega mikilvægur fyrir bæði líkamlega og andlega heilsu og getu eins og 

niðurstöður ýmissa rannsókna hafa sýnt (t.d. Besedovsky, 2012). Einn viðmælandi okkar nefndi 

hvernig munurinn á átta og 12 klukkustunda vöktum hefði áhrif á bæði lengd og gæði svefns. 

Lögreglumaðurinn lýsti því svo: „Ég [svaf] slitrótt [þegar] ég var á 12 tíma [nætur]vöktunum.“ 

Viðmælandinn taldi að bæði gæði og lengd svefnsins væri betri eftir að viðkomandi fór að vinna 

eftir átta klukkustunda kerfi. Þetta kemur þó ekki heim og saman við niðurstöður Amendola 
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o.fl. (2011) og Smith o.fl. (1998) sem sýna að lögreglumenn sofa að jafnaði styst eftir átta 

klukkustunda vaktir. 

 

5.4 Yfirvinna og frítími 
Það er almennur skortur á lögreglumönnum (Ríkislögreglustjóri, 2019) og því myndast oft 

pressa á þá að taka að sér aukavaktir eða yfirvinnu. Ekki er algilt að lögreglumenn þurfi að taka 

að sér aukavaktir en algengt er þó að standa lengri vakt vegna verkefna sem koma upp í 

vaktarlok. Misjafnt er milli vaktakerfa hve mikil þörf er á að manna aukavaktir t.d. fylgir 

aukavinnuskylda sumum vaktakerfum en öðrum ekki. Togstreita er þó á milli launauppbótar og 

verðmæts frítíma. Eða eins og einn viðmælandi okkar orðaði það:  

Af því að maður veit hvers virði fríin [hjá] mann[i] eru á milli vaktatarna þá er þetta 

stundum bara helvíti lýjandi að fá [á sig] kannski tvær til þrjár aukavaktir í miðju 

vaktafríinu þínu en svo hugsar maður alltaf um aukapeninginn. 

Smizinski (2015) fjallar um að yfirvinna kunni að auka þreytu starfsmanna. Það sama kom í 

ljós í þessari rannsókn en einn viðmælandi nefndi sérstaklega að þeir sem taka að sér mikla 

yfirvinnu séu í raun orkuminni en aðrir. Hann lýsir því svo að það sé „miklu meiri starfsorka“ 

í þeim sem halda sig við fyrirframákveðinn vaktafjölda og taka ekki margar aukavaktir. Þá voru 

flestir viðmælendur okkar á því að taka ekki aukavaktir nema ef það hentaði þeim sérstaklega 

vel eða þegar „það vantar pening í budduna“. Sumir viðmælenda voru á því að vinnan yrði síður 

áhugaverð eftir því sem aukavöktum fjölgaði. Þær vaktir þýddu aukapening í veskið en að sama 

skapi dró úr starfsgleði viðkomandi. Eins og sjá má í framangreindri tilvitnun hafði einn 

viðmælenda okkar sérstaklega orð á því að í fasta vaktakerfinu sem hann vinnur í væru 

aukavaktirnar „helvíti lýjandi“ og fríin því verðmæt.  

Þeir sem unnu í föstu vaktakerfi töluðu um að aukavinnuskylda væri hluti af þeirra 

vaktakerfi. Flestir sem unnu samkvæmt því fyrirkomulagi reyndu að forðast aukavaktir og 

töluðu um að „gefa frá sér“ vaktirnar, en í því felst að finna annan einstakling til þess að taka 

vaktina. Í valfrjálsu vaktakerfi eru meiri möguleikar á að bæta við sig vöktum og hækka þannig 

launin sín. Þeir viðmælendur sem vinna í valfrjálsu kerfi nefndu að nóg væri af aukavöktum í 

sínu vaktakerfi og gátu þeir því valið sér aukavaktir að vild ef þeim hentaði. Af orðum 

viðmælenda má vel greina að aukavaktir gefi vel í aðra höndina og séu jafnvel eftirsóknarverðar 

vegna launauppbótarinnar. Það hljómar í eyru rannsakenda sem að gott aukavaktaframboð sé 
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eftirsóknarvert þegar lögreglumenn vilja drýgja tekjur sínar en þetta þýðir jafnframt ákveðna 

togstreitu milli frítíma og hærri launa. 

Viðmælendur sem unnu í valfrjálsu kerfi töluðu hins vegar um að það væri mjög algengt 

að þurfa að vera lengur eftir vaktir til þess að ganga frá og loka málum. Einn viðmælandi vildi 

þó meina að ef vel væri haldið utan um þau verkefni sem koma upp á vaktinni minnkuðu 

líkurnar á því að þurfa að sitja yfir frágangi eftir vaktina. Sumir viðmælendur, óháð því hvaða 

vaktakerfi er við lýði á þeirra vinnustað, nefndu að þegar verkefni koma upp rétt fyrir vaktarlok 

lengdist vaktin um þann tíma sem verkefnið tæki. Fram kom að verkefni sem þessi geta tekið 

„max 2-3 tíma“. Þetta væri í raun bara spurning um hversu „heppinn eða óheppinn“ viðkomandi 

væri í hvert sinn. Viðmælendur höfðu orð á því að burtséð frá því hvort vaktin væri átta eða 12 

klukkustunda löng þyrfti alltaf að ganga frá og loka verkefnum vaktarinnar. Þegar horft er til 

þess að lögreglumenn standa 12 klukkutíma vakt og að möguleiki sé á að tveggja til þriggja 

klukkustunda verkefni komi upp rétt fyrir vaktarlok er sú vakt orðin 14–15 klukkustunda löng. 

Kjarasamningar og lög vernda þó rétt og hvíld lögreglumanna með reglu um 11 klukkustunda 

hvíldarrétt þeirra og áunninn frítökurétt.  

 

5.5 Vinna á kostnað fjölskyldu 
Allir eiga sér líf utan vinnu. Í rannsókn okkar reyndum við að greina áhrif mismunandi 

vaktafyrirkomulags á fjölskyldulíf lögreglumanna. Sérhvert vaktakerfi reyndist hafa bæði kosti 

og galla. Af viðmælendum okkar að dæma virðist vaktaskipulag hafa talsverð áhrif á samskipti 

og tengsl lögreglumanna við börn sín: 

[Vaktavinna] hefur samt áhrif á fjölskyldulegar aðstæður ,,[…] maður er náttúrulega 

kannski ekki alltaf til taks fyrir fjölskylduna. […] þegar maður er á kvöldvöktunum þá jú, 

maður kannski skottast á fætur til að koma börnunum í skólann þegar þau eru lítil en svo 

missir maður af öllu kvöldstússinu með þeim [og] á dagvaktin[ni] þá er maður farinn áður 

en allt liðið vaknar og svo hálfþreyttur yfir kvöldmatartímanum, þá er yfirleitt fjör. 

Viðmælendur höfðu mismunandi skoðanir á áhrifum mismunandi vaktafyrirkomulags á 

fjölskyldu og vini utan vinnu. Þeir sem unnu á átta klukkustunda vöktum voru heilt yfir nokkuð 

ánægðir með sitt vaktakerfi í tengslum við fjölskyldulífið, fyrir utan kvöldvaktir. Einn 

viðmælandi okkar sagðist geta nýtt tímann betur með fjölskyldu sinni eftir að vöktunum var 

breytt úr 12 í átta klukkustunda vaktir. Ekki virtust dagvaktir hafa áhrif á fjölskyldulíf 

viðmælenda. Einn viðmælandi talaði um hvernig næturvaktir á átta klukkustunda vöktunum 
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henti fjölskyldulífinu á þann hátt að „ég get farið á næturvakt án þess að strákurinn minn taki 

eftir því að ég fór í vinnuna“. Hins vegar töluðu þeir einnig um að kvöldvaktir hentuðu 

fjölskyldulífinu sérstaklega illa. Sá tími sólarhringsins sem unninn er á kvöldvöktum er 

jafnframt frekar ófjölskylduvænn. Einn viðmælandi sagði að þegar viðkomandi væri á 

kvöldvöktum „þá næ ég að fara með krakkann í leikskólann kannski og svo sé hann ekkert aftur 

fyrr en daginn eftir“. 

Þeir sem vinna eða höfðu unnið í 12 klukkustunda kerfi töluðu um þá frídaga sem myndast 

á milli vaktatarna. „Þar eru mestu möguleikarnir til þess að eiga eitthvað líf utan vinnu því þá 

áttu svo marga frídaga.“ Þessi tími er því vel nýttur í að „hlaða batteríin“ eftir vaktatörnina og 

vera með fjölskyldunni. Einn viðmælandi talaði um að stundum raðist frídagar á virka daga 

þegar börnin fara í skólann og makinn í vinnuna. Þá hefjast gæðastundirnar með fjölskyldunni 

ekki fyrr en seinnipartinn og/eða á kvöldin. Þegar frídagar raðast á þennan hátt má sjá það sem 

kost að lögreglumaðurinn getur nýtt daginn til að hvílast og á þá næga orku þegar 

fjölskyldustundirnar byrja. Fyrir einstakling sem á fjölskyldu getur kerfi sem þetta samrýmst 

illa skipulögðum fríum fjölskyldunnar o.þ.h. þar sem vaktirnar eru fastar og óhagganlegar. 

Viðmælandi hafði orð á að í slíku kerfi „er miklu erfiðara að fá frí“ en til dæmis í valfrjálsa 

kerfinu. Annar viðmælandi talaði um hvernig vaktir hans höfðu neikvæð áhrif á sambönd milli 

fjölskyldu og vina: „Margt sem kemur í veg fyrir að maður geti gert út af vinnunni, eins og um 

helgar, þá eru vinir og vandamenn með fjölskyldur í fríi á meðan þú ert að vinna og svo öfugt.“  

Fast 12 klukkustunda vaktakerfi getur einnig haft áhrif á tengsl barna og foreldra sem hafa 

slitið samvistum. Tveir af viðmælendum okkar áttu barn sem bjó hjá foreldrum til skiptis og 

voru þeir sammála um að vaktakerfið gæti haft áhrif á samband þeirra við börn sín og möguleika 

til umgengni. Í 12 klukkustunda kerfi eru unnar tvær helgar í röð til móts við tvær helgar í fríi. 

Slíkt fyrirkomulag „skerðir möguleikana á að vera með [börnunum]“ eins og einn 

lögreglumaðurinn orðaði það. Sá tími sem foreldri er ekki heima á frídögum, eins og helgar, 

getur virst einstaklega langur fyrir ung börn. Þess má geta að tvær vinnuhelgar í röð gera heila 

19 daga án fríhelgar.  

Tveir viðmælenda okkar vinna í valfrjálsu kerfi og sögðu þeir það kerfi henta fjölskyldulífi 

þeirra vel en krefjist þó nokkurs sjálfsaga og stýringar af hálfu lögreglumannsins. Einn 

viðmælandi sagði að „maður hoppar ekkert, þegar liðið segir að það er eitthvað djamm í kvöld“ 

þegar viðkomandi þarf að standa vaktina um kvöldið eða morguninn eftir. Þeir sem vinna eftir 

valfrjálsu kerfi þurfa að vita með nokkrum fyrirvara um viðburði eða samkomur vina og 
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vandamanna. Erfitt getur verið að skipuleggja félagslíf sitt svo fram í tímann og þurfa 

einstaklingar í valfrjálsu kerfi gjarnan að þróa með sér tækni til þess. Einn viðmælenda segist 

„[vera] alveg með Excel-skjal fyrir framan [sig] þegar [hann] er að velja [sér] vaktir“ og þykir 

áskorun að þurfa að gera það með eins til tveggja mánaða fyrirvara og í leiðinni flétta það saman 

við fjölskyldulífið eins vel og kostur er. Það er þó hægt að búa til góð frí í valfrjálsa kerfinu 

sem hefur jákvæð áhrif á fjölskyldulíf og ef skipulag vakta er gott getur lögreglumaðurinn gert 

sér gott frí með fjölskyldu og vinum. Einn viðmælandi orðaði það þannig: „Ef þú vilt vera í fríi 

þegar þú veist að þú þarft frí, þá bara býrðu þér til götin, þá þarftu ekki að vera taka út orlof.“ 
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6 Samantekt og umræður 
Í þessari rannsókn leitum við svara við spurningunni: Hvaða áhrif hefur mismunandi 

vaktafyrirkomulag á líf og starf lögreglumanna? Í leit að svarinu var rýnt í fjölmargar erlendar 

rannsóknir. Auk þess öfluðum við upplýsinga frá öllum lögregluumdæmum landsins um 

vaktaskipulag og að lokum tókum við hálfstöðluð viðtöl við sex lögreglumenn með reynslu af 

fleiri en einu vaktafyrirkomulagi. 

Niðurstöður okkar endurspegla að mestu leyti niðurstöður erlendra rannsókna á 

viðfangsefninu. Þegar upp er staðið er fjöldinn allur af vaktatengdum þáttum sem kann að hafa 

áhrif á líf og starf lögreglumanna. Mismunandi útfærslur vinnuskipulags hafa t.d. í för með sér 

mismunandi vinnutíma m.t.t. lengdar og tíma dags, fjölda vinnudaga í röð og kunna jafnvel að 

fela í sér mismikla yfirvinnu (Amendola o.fl., 2011). 

Þreyta var umfangsmesta þemað í rannsókninni okkar á þann veg að viðmælendur töluðu 

allir um þreytu sem áhrifavald í neikvæðri reynslu tengdri lífi og starfi. Þrátt fyrir að það séu 

fjölbreyttir þættir sem snerta mismunandi upplifun lögreglumanna á vaktaskipulagi virtist 

þreyta vera undirliggjandi orsök flestra þeirra, ef ekki allra. Niðurstöður okkar hverfast því að 

mestu leyti um þreytu og litar hún því, að hluta til, allar niðurstöður rannsóknarinnar. 

Lögreglumennirnir sem við ræddum við töldu birtingarmyndir þreytu vera að mestu leyti þær 

sömu og erlendar fræðigreinar fjalla um, t.d. verra skap, minni árvekni og slakari dómgreind 

(sjá t.d., Garnesan o.fl., 2019; Akerstedt o.fl., 2005; Amendola o.fl., 2011).  

Sumir lögreglumenn nefndu hversu erfitt það væri að lenda í útkalli rétt fyrir vaktarlok, 

sérstaklega eftir 12 klukkustunda vinnudag. Þá lengist vaktin um það sem nemur lengd 

verkefnisins og úrvinnslu þess. Það má vel sjá að slíkt getur orðið vandamál þegar svefnleysi 

og lengri vaktir fara saman ásamt því að lögreglumenn axla margir fjölskylduábyrgð að auki. 

Þegar alvarleg atvik koma upp, s.s. andlát, getur verið slæmt að fá þreyttan lögreglumann sem 

er ekki upp á sitt besta m.t.t. skaps, árvekni og dómgreindar. Ennfremur endar dagur 

lögreglumanna ekki endilega þrátt fyrir að vaktinni sé lokið. Niðurstöður erlendra rannsókna 

hafa til að mynda sýnt fram á að lögreglumenn eiga erfitt með að halda vöku við ýmsar athafnir 

eftir 12 klukkustunda vakt, s.s. þegar þeir eru að keyra heim eftir vinnu, fá sér að borða og 

jafnvel í félagslegum aðstæðum eins og samkomum, spjalli eða leik (Gibson, 2014). Það kemur 
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heim og saman við niðurstöður okkar þar sem lögreglumenn töldu sig alla jafna þreytta og áttu 

nokkuð erfitt með að halda vöku eftir langar vaktir. Þetta er þó ekki eingöngu hjá 

lögreglumönnum þar sem rannsóknir hafa, svo dæmi sé tekið, sýnt fram á háa tíðni árekstra af 

völdum þreytu hjá læknanemum og hjúkrunarfræðingum eftir langar vaktir (Barger o.fl., 2005; 

Scott o.fl., 2007). 

Viðmælendur í rannsókn okkar voru á einu máli um neikvæð áhrif næturvakta á bæði líf 

þeirra og starf. Lögreglumennirnir sem við ræddum við töluðu um að þjást af nokkurs konar 

„þynnku“ í vinnulotum sem samanstanda af næturvöktum og hefur það áhrif á bæði innan og 

utan vinnustaðarins. Til að mynda ræddu lögreglumenn um að hafa minni árvekni á tímabilinu 

ásamt því að forðast frekar frumkvæðisvinnu.  

Þar sem næturvaktir eru óhjákvæmilegur þáttur í lífi lögreglumanna er það þess virði, að 

mati höfunda, að skoða tvær útfærslur næturvakta. Annars vegar er um að ræða vaktatarnir sem 

samanstanda af snúningi, en þá er e.t.v. ekki þörf á að raska dægursveiflunni mikið þar sem 

lögreglumenn þurfa einungis að taka eina til tvær næturvaktir í röð á einnar til tveggja vikna 

fresti. Hins vegar má skoða útfærslu þar sem heil vinnulota fer í næturvaktir og þá þarf að 

aðlagast nýjum svefnvenjum. Rannsókn okkar var ekki þess eðlis að hægt væri að gera 

nákvæman samanburð að þessu leyti og köllum við eftir umfangsmiklum megindlegum 

samanburðarrannsóknum á þessu viðfangsefni. Það væri fróðlegt að sjá hvort og þá hvaða áhrif 

þessar útfærslur hafa á þreytu lögreglumanna. 

Eitt það helsta sem kom fram í niðurstöðum okkar, sem snertir ekki beint þreytu 

lögreglumanna, var áhrif mismunandi vaktafyrirkomulags á fjölskyldulíf lögreglumannanna. 

Hvað varðar fjölskyldulíf lögreglumannanna virðist það hafa hvað mest áhrif á hvaða tíma dags 

vinnuframlag er innt af hendi. Viðmælendum okkar þótti til að mynda kvöldvaktir henta 

fjölskyldulífinu hvað verst. Viðmælendur voru þó ekki sammála um hvort fast vaktakerfi sem 

samanstendur af átta klukkustunda vöktum eða SVV væri betra fyrir fjölskyldulífið. Þeir sem 

töldu fasta vaktakerfið betra vísuðu til þess að hafa tíma með fjölskyldunni alla daga vikunnar, 

að kvöldvöktum frádregnum. Hins vegar vísuðu fylgjendur SVV til þess að meira mætti gera 

úr dögum með fjölskyldunni þegar á vaktfríi stendur. Þá voru sumir viðmælenda á því að 

vandinn lægi ekki í mismunandi fyrirkomulagi vaktavinnu heldur væri munurinn á vaktavinnu 

og dagvinnu aðalvandamálið. Viðkomandi vildu meina að allar útfærslur vaktavinnu hefðu í 

för með sér mikil og neikvæð áhrif á líf þeirra og starf.  
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Viðmælendur töldu almennt að vaktavinna hefði áhrif á lífsgæði og sögðu vaktavinnu í 

raun vera lífsstíl: „[Vaktavinna] verður með tímanum lífsstíll og [maður] aðlagar [sig] að því.“ 

Viðmælendur nefndu jafnframt að þeir vissu fullvel að þeir myndu missa af ýmsum viðburðum, 

s.s. fjölskylduboðum, afmælum eða samkomum, og sögðu að þetta vendist með tímanum. 

Lögreglumennirnir höfðu misjafnar skoðanir á því hvaða vaktafyrirkomulag væri best og 

er það til marks um að það sé matskennt og einstaklingsbundið. Þannig töluðu sumir um að 

SVV væri besta fyrirkomulagið vegna færri vinnudaga, á meðan aðrir töldu valfrjást kerfi vera 

heppilegast vegna frelsisins til að geta valið eigin vaktir. Einn viðmælandi orðaði það svo: 

„[Maður þarf að] vera óhrædd[ur] við að prufa mismunandi [vaktaskipulag] og skrá [niður] 

hvað hentar best, vera ekkert að hika við að prufa breytingar.“ 

Með vísan til laga um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980 er 

ráðherra, í samráði við Vinnueftirlit ríkisins, gert að útlista þær starfsstéttir sem flokka mætti til 

áhættusamra starfa. Þar skulu vera takmarkanir á lengd næturvakta þ.e. hámark sem miðast við 

átta klukkustundir. Meðal þeirra starfa sem flokka má til áhættusamra starfa, teljum við 

starfsstétt lögreglumanna vera þar ofarlega á lista. Enn hefur fyrrnefndri reglugerð ekki verið 

hrint í framkvæmd. Ef og þá þegar hún kemur til framkvæmda verður vaktafyrirkomulagi sem 

inniheldur 12 klukkustunda vaktir að öllum líkindum útrýmt.  

Rannsókn þessi var gerð með það að markmiði að skoða áhrif mismunandi 

vaktafyrirkomulags á líf og starf lögreglumanna á grundvelli fyrirliggjandi rannsókna og 

hálfstaðlaðra viðtala við sex íslenska lögreglumenn. Vonir okkar standa til þess að rannsóknin 

stuðli að upplýstri ákvarðanatöku varðandi vaktafyrirkomulag lögreglumanna. Í ljósi 

niðurstaðna okkar teljum við mikilvægt að áhrif mismunandi vaktafyrirkomulags á þreytu séu 

höfð að leiðarljósi við ákvarðanatöku um vaktaskipulag framtíðarinnar. Að því sögðu þarf 

óhjákvæmilega að huga að öðrum þáttum við slíkar ákvarðanir, s.s. mismunandi áskorunum og 

kröfum við að sinna löggæslu í dreifðum byggðum annars vegar og þéttbýli hins vegar. 

Jafnframt skal ekki alhæfa á grundvelli niðurstaðna okkar, enda um eigindlega rannsókn að 

ræða með fáum þátttakendum. Því ítrekum við ákall okkar eftir megindlegum 

samanburðarrannsóknum á þessu viðfangsefni þar sem notast er við lýsandi úrtök. 





 

 39 

Heimildir 
Akerstedt, T. (1998). Readily available countermeasures against operator fatigue. Paper 

presented at the International Conference on Managing Fatigue in Transportation, 

Tampa, FL. 

Akerstedt, T., Peters, B., Anund, A. og Kecklund, G. (2005). Impaired alertness and 

performance driving home from the night shift: A driving simulator study. Journal of 

Sleep Research, 14(1), 17-20. doi:10.1111/j.1365-2869.2004.00437.x 

Alhola, P. og Polo-Kantola, P. (2007). Sleep deprivation: Impact on cognitive 

performance. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 3(5), 553-567. 

Amendola, K. L., Weisburd, D., Hamilton, E. E., Jones, G. og Slipka, M. (2011). An experimental 

study of compressed work schedules in policing: Advantages and disadvantages of 

various shift lengths. Journal of Experimental Criminology, 7(4), 407-442. 

doi:10.1007/s11292-011-9135-7 

Barger, L. K., Cade, B. E., Ayas, N. T., Cronin, J. W., Rosner, B., Speizer, F. E. og Czeisler, C. A. 

(2005). Extended work shifts and the risk of motor vehicle crashes among 

interns. Obstetrical & Gynecological Survey, 60, 354-356. 

doi:10.1097/01.ogx.0000163871.92883.89 

Bayley, D. H. og Bittner, E. (1984). Learning the skills of policing. Law & Contemporary 

Problems, 47, 35-59. Sótt 

af https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/lcp47&div=47&id=&pa

ge= 

Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. Journal of Political 

Economy, 76(2), 169-217. doi:10.1086/259394 

Bell, L. B., Virden, T. B., Lewis, D. J. og Cassidy, B. A. (2015). Effects of 13-hour 20-minute work 

shifts on law enforcement officers' sleep, cognitive abilities, health, quality of life, and 

work performance: The phoenix study. Police Quarterly, 18(3), 293-337. 

doi:10.1177/1098611115584910 

Besedovsky, L., Lange, T. og Born, J. (2012). Sleep and immune function. Pflügers Archiv - 

European Journal of Physiology, 463(1), 121-137. doi:10.1007/s00424-011-1044-0 

https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/lcp47&div=47&id=&page=
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/lcp47&div=47&id=&page=


 

 40 

Brooks, I. og Swailes, S. (2002). Analysis of the relationship between nurse influences over 

flexible working and commitment to nursing. Journal of Advanced Nursing, 38(2), 117-

126. doi:10.1046/j.1365-2648.2002.02155.x 

Brough, P. (2004). Comparing the influence of traumatic and organizational stressors on the 

psychological health of police, fire, and ambulance officers. International Journal of Stress 

Management, 11(3), 227-244. doi:10.1037/1072-5245.11.3.227 

Brown, J. M. og Campbell, E. A. (1994). Stress and policing: Sources and strategies. Oxford, 

England: John Wiley & Sons. 

Burke, R. J. (1994). Stressful events, work-family conflict, coping, psychological burnout, and 

well-being among police officers. Psychol Rep, 75(2), 787-800. 

doi:10.2466/pr0.1994.75.2.787 

Collins, P. A. og Gibbs, A. C. C. (2003). Stress in police officers: A study of the origins, 

prevalence and severity of stress‐related symptoms within a county police 

force. Occupational Medicine, 53(4), 256-264. doi:10.1093/occmed/kqg061 

Davey, J. D., Obst, P. L. og Sheehan, M. C. (2001). Demographic and workplace characteristics 

which add to the prediction of stress and job satisfaction within the police 

workplace. Journal of Police and Criminal Psychology, 16(1), 29-39. 

doi:10.1007/BF02802731 

Elliott, J. L. og Lal, S. (2016). Blood pressure, sleep quality and fatigue in shift working police 

officers: Effects of a twelve hour roster system on cardiovascular and sleep 

health. International Journal of Environmental Research and Public Health, 13(2), 1-8. 

doi:10.3390/ijerph13020172 

Esterberg, K. (2002). Qualitative methods in social research. Boston: McGraw Hill. 

Facer, R. L. og Wadsworth, L. L. Four-day work weeks: Current research and 

practice. Connecticut Law Review, 42(4), 1031-1046. Sótt 

af https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/conlr42&div=33&id=&

page= 

Folkard, S. og Lombardi, D. A. (2006). Modeling the impact of the components of long work 

hours on injuries and “accidents”. American Journal of Industrial Medicine, 49, 953-63. 

doi:10.1002/ajim.20307 

Folkard, S., Lombardi, D. A. og Tucker, P. T. (2005). Shiftwork: Safety, sleepiness and 

sleep. Industrial Health, 43(1), 20-23. doi:10.2486/indhealth.43.20 

Frímann Birgir Baldursson. (2019). Akstur undir áhrifum þreytu (óbirt BA-ritgerð, Háskóli 

Íslands). 

https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/conlr42&div=33&id=&page=
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/conlr42&div=33&id=&page=


 

 41 

Ganesan, S., Magee, M., Stone, J. E., Mulhall, M. D., Collins, A., Howard, E. M., . . . Sletten, L. T. 

(2019). The impact of shift work on sleep, alertness and performance in healthcare 

workers. Scientific Reports, 9. doi:10.1038/s41598-019-40914-x 

Garbarino, S., De Carli, F., Nobili, L., Mascialino, B., Squarcia, S., Penco, M., . . . Ferrilla, F. 

(2002). Sleepiness and sleep disorders in shift workers: A study on a group of italian 

police officers. Sleep, 25, 648-53. doi:10.1093/sleep/25.6.642 

Gerber, M., Hartmann, T., Brand, S., Holsboer-Trachsler, E. og Pühse, U. (2010). The 

relationship between shift work, perceived stress, sleep and health in swiss police 

officers. Journal of Criminal Justice, 38(6), 1167-1175. doi:10.1016/j.jcrimjus.2010.09.005 

Gibson, C. (2014). The daily life of police officers on a compressed work schedule of three 12-

hour shifts: A narrative inquire (D.B.A.). ProQuest Central. (1650627460). Sótt 

af https://search.proquest.com/docview/1650627460?accountid=135701 

Goel, N., Rao, H., Durmer, J. S. og Dinges, D. F. (2009). Neurocognitive consequences of sleep 

deprivation. Seminars in Neurology, 29(4), 320-339. doi:10.1055/s-0029-1237117 

Gottfredson, L. S. (1997). Why g matters: The complexity of everyday life. Intelligence, 24(1), 

79-132. doi:10.1016/S0160-2896(97)90014-3 

Grosswald, B. (2004). The effects of shift work on family satisfaction. Families in Society: The 

Journal of Contemporary Social Services, 85, 413-423. doi:10.1606/1044-3894.1503 

Hagstofa Íslands. (2017). Félagsvísar: Vaktavinna á íslandi 2006-2016. Sótt 

af https://hagstofa.is/utgafur/nanar-um-utgafu?id=58982 

Haidarimoghadam, R., Kazemi, R., Motamedzadeh, M., Golmohamadi, R., Soltanian, A. og 

Zoghipaydar, M. R. (2017). The effects of consecutive night shifts and shift length on 

cognitive performance and sleepiness: A field study. International Journal of 

Occupational Safety and Ergonomics, 23(2), 251-258. 

doi:10.1080/10803548.2016.1244422 

Helga Jónsdóttir. (2013). Viðtöl í eigindlegum og megindlegum rannsóknum. Í Sigríður 

Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 137-153). Akureyri: 

Háskólinn á Akureyri. 

Íðorðabankinn. (2004). Dægursveifla. Íðorðabankinn. Sótt af 

https://idordabanki.arnastofnun.is/faersla/331427 

Josten, E., Ng-A-Tham, J. og Thierry, H. (2004). The effects of extended workdays on fatigue, 

health, performance and satisfaction in nursing. Journal of Advanced Nursing, 44, 643-52. 

doi:10.1046/j.0309-2402.2003.02854.x 

https://search.proquest.com/docview/1650627460?accountid=135701
https://hagstofa.is/utgafur/nanar-um-utgafu?id=58982
https://idordabanki.arnastofnun.is/faersla/331427


 

 42 

Judge, T. A., Thoresen, C. J., Bono, J. E. og Patton, G. K. (2001). The job satisfaction–job 

performance relationship: A qualitative and quantitative review. Psychological 

Bulletin, 127(3), 376-407. doi:10.1037/0033-2909.127.3.376 

Knutson, K. L., Spiegel, K., Penev, P. og Van Cauter, E. (2007). The metabolic consequences of 

sleep deprivation. Sleep Medicine Reviews, 11(3), 163-178. 

doi:10.1016/j.smrv.2007.01.002 

Krizan, Z. og Histler, G. (2019). Sleepy anger: Restricted sleep amplifies angry feelings. Journal 

of Experimental Psychology: General, 148(7), 1239-1250. doi:10.1037/xge0000522 

Landssamband lögreglumanna og Kjara- og mannauðssýsla ríkisins, fjármála- og 

efnahagsráðuneytinu. (2015). Kjarasamningur Landssambands lögreglumanna og 

fjármála- og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs (gildistími 1. maí 2015 til 31. mars 2019). 

Sótt 2. mars 2020 af https://logreglumenn.is/wp-

content/uploads/2019/12/LL_2018_GRG.pdf 

Lin, M. (2009). More police, less crime: Evidence from US state data. International Review of 

Law and Economics, 29, 73-80. doi:10.1016/j.irle.2008.12.003 

Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980 

Lögreglan. (2015, mars). Umdæmin. Sótt af https://www.logreglan.is/logreglan/umdaemin/ 

Lögreglufélag Reykjavíkur (2015). Vaktkerfis- og vinnutíma könnun LR (óbirt könnun).  

Lögreglulög nr. 90/1996. 

Ma, C. C., Andrew, M. E., Fekedulegn, D., Gu, J. K., Hartley, T. A., Charles, L. E., . . . Burchfiel, C. 

M. (2015). Shift work and occupational stress in police officers. Safety and Health at 

Work, 6(1), 25-29. doi:10.1016/j.shaw.2014.10.001 

Marks, N. og Shah, H. (2004). A well-being manifesto for a flourishing society. Journal of Public 

Mental Health, 3(4). 9-15. doi:10.1108/17465729200400023 

Miller, N. L., Matsangas, P. og Shattuck L. (2008). Fatigue and its effect on performance in 

military environments. Í P. Hancock og J. Szalma (ritstjórar), Performance under stress 

(bls. 231-249). Surrey, Ashgate Publications. 

Milia, D. L. (1998). A longitudinal study of the compressed workweek: Comparing sleep on a 

weekly rotating 8 h system to a faster rotating 12 h system. International Journal of 

Industrial Ergonomics, 21(3), 199-207. doi:10.1016/S0169-8141(97)00039-5 

Niu, S., Chung, M., Chen, C., Hegney, D., O'Brien, A. og Chou, K. (2011). The effect of shift 

rotation on employee cortisol profile, sleep quality, fatigue, and attention level: A 

https://logreglumenn.is/wp-content/uploads/2019/12/LL_2018_GRG.pdf
https://logreglumenn.is/wp-content/uploads/2019/12/LL_2018_GRG.pdf
https://www.logreglan.is/logreglan/umdaemin/


 

 43 

systematic review. Journal of Nursing Research, 19(1), 68-81. 

doi:10.1097/JNR.0b013e31820c1879 

Scott, J. og Marshall, G. (2009). Oxford Dictionary of Sociology. 

doi:10.1093/acref/9780199533008.001.0001 

Persico, N., Maltese, F., Ferrigno, C., Bablon, A., Marmillot, C., Papazian, L. og Roch, A. (2018). 

Influence of shift duration on cognitive performance of emergency physicians: 

A Prospective cross-sectional study. Annals of Emergency Medicine, 72(2), 171-180. 

doi:10.1016/j.annemergmed.2017.10.005 

Pierce, J. L. og Dunham, R. B. (1992). The 12-hour work day: A 48-hour, eight-day 

week. Amj, 35(5), 1086-1098. doi:10.5465/256542 

Ramey, S., Perkhounkova, Y., Moon, M., Budde, L., Tseng, H. og Clark, M. (2012). The effect of 

work shift and sleep duration on various aspects of police officers' health. Workplace 

Health & Safety, 60, 215-222. doi:10.1177/216507991206000505 

Richardson, A., Turnock, C., Harris, L., Finley, A. og Carson, S. (2007). A study examining the 

impact of 12-hour shifts on critical care staff. Journal of Nursing Management, 15(8), 

838-846. doi:10.1111/j.1365-2934.2007.00767.x 

Ríkislögreglustjóri. (2008). Könnun á streitu og líðan lögreglumanna. Sótt af 

https://www.logreglan.is/wp-content/uploads/2015/03/K%C3%B6nnun-%C3%A1-streitu-

og-l%C3%AD%C3%B0an-l%C3%B6greglumanna-%C3%BAtg.-2008.pdf 

Ríkislögreglustjóri. (2016). Fjöldi starfsmanna lögreglu 1. febrúar 2016. Sótt af 

https://dev.logreglan.is/wp-content/uploads/2016/05/Fj%C3%B6ldi-starfsmanna-

l%C3%B6greglu-1.febr%C3%BAar-2016-1.pdf 

Ríkislögreglustjóri. (2019). Umhverfi löggæslu á Íslandi 2020-2024. Sótt af 

https://www.logreglan.is/wp-content/uploads/2019/12/Umhverfi-

l%c3%b6gg%c3%a6slu-%c3%a1-%c3%8dslandi-2020-2024.pdf 

Schneiderman, N., Ironson, G. og Siegel, S. D. (2005). Stress and health: Psychological, 

behavioral, and biological determinants. Annual Review of Clinical Psychology, 1, 607-

628. doi:10.1146/annurev.clinpsy.1.102803.144141 

Scott, L. D., Hwang, W., Rogers, A. E., Nysse, T., Dean, G. E. og Dinges, D. F. (2007). The 

relationship between nurse work schedules, sleep duration, and drowsy 

driving. Sleep, 30(12), 1801-1807. doi:10.1093/sleep/30.12.1801 

Smith, L., Folkard, S., Tucker, P. og Macdonald, I. (1998). Work shift duration: A review 

comparing eight hour and 12 hour shift systems. Occup Environ Med, 55(4), 217. 

doi:10.1136/oem.55.4.217 

https://www.logreglan.is/wp-content/uploads/2015/03/K%C3%B6nnun-%C3%A1-streitu-og-l%C3%AD%C3%B0an-l%C3%B6greglumanna-%C3%BAtg.-2008.pdf
https://www.logreglan.is/wp-content/uploads/2015/03/K%C3%B6nnun-%C3%A1-streitu-og-l%C3%AD%C3%B0an-l%C3%B6greglumanna-%C3%BAtg.-2008.pdf
https://dev.logreglan.is/wp-content/uploads/2016/05/Fj%C3%B6ldi-starfsmanna-l%C3%B6greglu-1.febr%C3%BAar-2016-1.pdf
https://dev.logreglan.is/wp-content/uploads/2016/05/Fj%C3%B6ldi-starfsmanna-l%C3%B6greglu-1.febr%C3%BAar-2016-1.pdf
https://www.logreglan.is/wp-content/uploads/2019/12/Umhverfi-l%c3%b6gg%c3%a6slu-%c3%a1-%c3%8dslandi-2020-2024.pdf
https://www.logreglan.is/wp-content/uploads/2019/12/Umhverfi-l%c3%b6gg%c3%a6slu-%c3%a1-%c3%8dslandi-2020-2024.pdf


 

 44 

Smizinski, M. (2015). Shift work and law enforcement. Journal of Law Enforcement, 5(2), 1-8. 

Sótt af http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=7&sid=e1731df3-

f4bb-4f3e-a452-239f09042dc8%40sessionmgr4007 

Sundermeier, J. (2008). A look at the 12-hour shift: The Lincoln police department study. The 

Police Chief, 75(3), 60-63. Sótt 

af https://www.ncjrs.gov/App/Publications/abstract.aspx?ID=244524 

Taylor, Y., Merat, N. og Jamson, S. (2018). The effects of fatigue on cognitive performance in 

police officers and staff during a forward rotating shift pattern. Safety and Health at 

Work, 10. doi:10.1016/j.shaw.2018.08.003 

Torsvall, L., Akerstedt, T., Gillander, K. og Knutson, A. (1989). Sleep on the night shift: 24-hour 

EEG monitoring of spontaneous sleep/wake behavior. Psychophysiology, 26(3), 352-358. 

doi:10.1111/j.1469-8986.1989.tb01934.x 

van Amelsvoort, L., Jansen, N., Swaen, G., van den Brandt, P.  og Kant, I. (2004). Direction of 

shift rotation among three-shift workers in relation to psychological health and work-

family conflict. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 30(2), 149-156. Sótt 

af http://www.jstor.org/stable/40967346 

Vila, B. (2006). Impact of long work hours on police officers and the communities they 

serve. American Journal of Industrial Medicine, 49(11), 972-980. doi:10.1002/ajim.20333 

Vila, B., Morrison, G. B. og Kenney, D. J. (2002). Improving shift schedule and work-hour 

policies and practices to increase police officer performance, health, and safety. Police 

Quarterly, 5(1), 4-24. doi:10.1177/109861102129197995 

Violanti, J. M. og Aron, F. (1994). Ranking police stressors. Psychological Reports, 75(2), 824-

826. doi:10.2466/pr0.1994.75.2.824 

Waddell, G. og Burton. K., W. (2006). Is work good for your health and well-being? London: 

The Stationery Office. 

Warr, P. (1987). Work, unemployment, and mental health. New York: Oxford University Press. 

White, L. og Keith, B. (1990). The effect of shift work on the quality and stability of marital 

relations. Journal of Marriage and Family, 52(2), 453-462. doi:10.2307/353039 

Williamson, A. M. og Feyer, A. M. (2000). Moderate sleep deprivation produces impairments 

in cognitive and motor performance equivalent to legally prescribed levels of alcohol 

intoxication. Occupational and Environmental Medicine, 57(10), 649-655. 

doi:10.1136/oem.57.10.649 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=7&sid=e1731df3-f4bb-4f3e-a452-239f09042dc8%40sessionmgr4007
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=7&sid=e1731df3-f4bb-4f3e-a452-239f09042dc8%40sessionmgr4007
https://www.ncjrs.gov/App/Publications/abstract.aspx?ID=244524
http://www.jstor.org/stable/40967346


 

 45 

Winwood, P., Winefield, A. og Lushington, K. (2006). Work-related fatigue and recovery: The 

contribution of age, domestic responsibilities and shiftwork. Journal of Advanced 

Nursing, 56, 438-49. doi:10.1111/j.1365-2648.2006.04011.x 

Þingskjal nr. 1610/2019. Svar dómsmálaráðherra við fyrirspurn frá Karli Gauta Hjaltasyni um 

fjölda lögreglumanna 1. febrúar 2019.  



 

 46 

Viðaukar 

Viðauki 1  
 

Áhrif mismunandi vaktafyrirkomulags á líf og starf lögreglumanna 
 

 
Spurningar 

Almennt 
1. Hvaða stöðu gegnir þú innan lögreglunnar og hversu lengi hefur þú starfað sem 

lögreglumaður?  

 
2. Hjá hvaða embættum hefur þú starfað og í hvaða embætti starfar þú núna? 

 
3. Hverskonar vaktafyrirkomulag er á þinni starfsstöð? 

 
4. Hvernig líkar þér við það vaktafyrirkomulag? 

 
5. Hefur þú starfað við annars konar vaktafyrirkomulag? 

 
a. Ef já, hvernig vaktafyrirkomulagi hefur þú starfað á? 

 
6. Myndir þú vilja sá breytingar á því kerfi sem notað er á þinni starfsstöð? 

 
a. Ef já, hvers konar fyrirkomulag myndir þú vilja og hvers vegna? 
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Innan vinnutíma 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aðalspurning Aukaspurning Aukaspurning 2 
• Hvaða áhrif myndir þú 

segja að mismunandi 

vaktir og vaktakerfi hafi á 

störf þín? 

• Hvaða áhrif myndir þú 

segja að það hafi á 

yfirvinnu hjá þér? 

• Hvernig hefur það áhrif á 

þreytu þína í vinnu?  

• Hvaða áhrif hefur það á 

árvekni þína? 

• Hvernig hefur það áhrif á 
skapgerð þína í störfum? 
 

• Ef valfrjálst kerfi: Hvaða 

atriði eru til undirstöðu í 

vali þínu um vaktir? 

• Ef snúningur í vinnulotu: 

Hvaða áhrif myndir þú 

segja að snúningurinn 

hafi á þig? 

• Hvernig hefur fjöldi 

verkefna á vakt áhrif á 

þig? 

 

 

• Getur þú útskýrt nánar? 
• Er eitthvað annað sem þú 
getur bætt við? 
• Getur þú gefið okkur 
dæmi? 

• Getur þú útskýrt nánar? 
• Er eitthvað annað sem þú 
getur bætt við? 
• Getur þú gefið okkur 
dæmi? 

• Getur þú útskýrt nánar? 
• Er eitthvað annað sem þú 
getur bætt við? 
• Getur þú gefið okkur 
dæmi? 
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Utan vinnutíma 
 

Aðalspurning Aukaspurning Til skýringar 
• Hvaða áhrif myndir þú 

segja að mismunandi 
vaktir og vaktakerfi hafi á 
þig utan vinnu? 

• Hvernig hefur það áhrif á 

félags- og fjölskyldulíf? 

• Hvernig hefur það áhrif á 

almennt heilsufar þitt? 

• Hvernig hefur það áhrif á 

almenn lífsgæði og 

vellíðan? 

• Hvernig hefur það áhrif á 

svefn þinn og þreytu? 

 

• Getur þú útskýrt nánar? 

• Er eitthvað annað sem 
þú getur bætt við? 

• Getur þú gefið okkur 
dæmi? 

 

Lok viðtals  

Eitthvað sem þér þykir skipta 
máli sem ekki hefur komið 
fram? 

  

 

 
  



 

 49 

 

Viðauki 2 
Upplýst samþykki 

 

Áhrif mismunandi vaktafyrirkomulags á líf og starf lögreglumanna 

Þér er boðið að taka þátt í rannsókn sem felst í viðtölum við starfandi lögreglumenn á Íslandi. 

Rannsóknin tengist lokaverkefni Örnu Snjólaugar Birgisdóttur og Ísaks Óla Sigurjónssonar í BA-

námi þeirra í lögreglu- og löggæslufræði. 

 

Bakgrunnur: 

Markmið verkefnisins er að skoða hvernig mismunandi vaktir og vaktakerfi hafi áhrif á líf og 

störflögreglumanna.  

 

Fyrirkomulag: 

Ef þú samþykkir að taka þátt í rannsókninni, þarft þú að taka þátt í viðtali sem mun taka að 

jafnaði hálfa til eina klukkustund. Viðtalið verður tekið upp, með þínu leyfi. Spurningarnar í 

viðtalinu munu snúa að reynslu þinni af vöktum og vaktakerfi innan lögreglunnar, þá helst 

hvernig það hefur áhrif á líf þitt og starf.  

 

Nafnleynd: 

Allar upplýsingar sem safnað er í viðtölunum verða ónafngreinanlegar meðan á rannsókninni 

stendur og allar götur upp frá því. Ekki verður greint frá upplýsingum í lokaverkefninu eða öðru 

útgefnu efni sem verður hægt að rekja til þín. Rannsóknargögnin verða geymd á öruggum stað 

og einungis fyrrgreindir rannsakendur munu hafa aðgang að þeim. Upptökurnar verða einungis 

geymdar eins lengi og þörf krefur og verður eytt þegar ekki verður lengur þörf á þeim til 

greiningar.  

 

Valfrjáls þátta: 
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Þátttaka í þessari rannsókn er fullkomlega valfrjáls. Þér er frjálst að hætta þátttöku í 

rannsókninni hvenær sem er og þú hefur rétt á að biðja um að gögn sem tengjast þér séu 

fjarlægð fyrir 1. maí, 2020.  

 

Spurningar: 

Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi rannsóknina, vinsamlegast beindu þeim til Örnu 

Snjólaugar Birgisdóttur (ha160723@unak.is) og/eða Ísaks Óla Sigurjónssonar 

(ha160678@unak.is)  

 

Ef þú hefur frekari spurningar eða vangaveltur varðandi þátttöku þína í rannsókninni 

vinsamlegast hafið samband við leiðbeinanda okkar, Guðmund Oddsson, dósent í félagsfræði 

við hug- og félagsvísindasvið Háskólans á Akureyri (goddsson@unak.is). 

Takk kærlega fyrir að samþykkja að taka þátt í rannsókninni:  

Áhrif mismunandi vaktafyrirkomulags á líf og störf lögreglu 

 

Upplýst samþykki: 

Ég hef lesið ofangreindar upplýsingar og samþykki að taka þátt í þessari rannsókn. 

 

Undirskrift:____________________________________ ___Dagsetning:_____________ __  

 

Undirskrift rannsakenda:_______________ ____________  Dagssetning: _______________ 

 

Undirskrift rannsakenda:____________________________  Dagssetning: _______________ 
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