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Ágrip 

 

Sólarhringsþjónustur á borð við sjúkrahús, slökkvilið og lögreglu er mikilvægur þáttur í að 

halda uppi samfélagi. Til þess að halda uppi þessari þjónustu þarf að hafa mannskap sem er 

tilbúinn að fórna ýmsu til þess að sinna þessum störfum en rannsóknir hafa sýnt að vaktavinna 

getur haft skaðleg áhrif bæði á andlega og líkamlega heilsu og einnig tengsl við fjölskyldu og 

vini. Í þessari ritgerð verður lögð áhersla á að fjalla um áhrif vaktavinnnu á Íslenska 

lögreglumenn með tilliti til félagslega hlutans, þ.e. tengsl við fjölskyldu og vini. Reynt verður 

að svara því hvaða vaktakerfi hentar best fyrir lögreglumenn með maka og börn. 

Tekin voru viðtöl við sex íslenska lögreglumenn sem starfa í þremur mismunandi vaktakerfum. 

Talað var við eina konu og einn karl úr hverju vaktakerfi fyrir sig en viðmælendur áttu það 

sameiginlegt að eiga maka og börn. Tekin voru fyrir valvaktakerfi, 12 klst. fast vaktakerfi og 8 

klst. fast vaktakerfi. Niðurstöður úr viðtölum sýndu sömu niðurstöður og aðrar heimildir höfðu 

getið til um; að almennt séð telji lögreglumenn að vaktavinna hafi neikvæð áhrif á 

fjölskyldulífið. Hvað varðar vinina voru svör viðmælenda mismunandi. Þó nefndu margir að 

vaktavinna væri hentug fyrir einstaklinga. Ekkert eitt vaktakerfi kom best út fyrir fjölskyldufólk 

en það virtist vera mjög persónubundið hvaða vaktakerfi fólki fannst best að starfa í. Þrátt fyrir 

að valvaktakerfi sé talið betra fyrir fjölskyldufólk virtust flestir viðmælendur sammála um að 

þeim liði betur í föstu vaktakerfi því þá væri meiri rútína. Ekki var hægt að greina mun á 

upplifun af vaktakerfunum milli kynja. 

 

Lykilhugtök: Vaktavinna, fjölskylda, streita 
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Abstract 

 

 

24 hour services like hospitals, fire departments and police are an important part of the society. 

To be able to keep up this service you need to have employees that are willing to make some 

sacrifices for their job. Research has shown that working shifts can have negative effects on 

mental and physical health as well as family and social life.  

In this essay I will focus on the effects of shift work amongst Icelandic police officers and what 

effect it has on the social part, both family and friends. I will try to answer the question if there 

is a shift system that fits best for police officers with a spouse and kids. 

Six Icelandic police officers that work in three different shift systems were interviewed, one 

female and one male from each shift system. The shift systems that were observed were a 

system where the employee can choose his shifts, then a routined shift system with 12 hour 

long shifts and a routined shift system with 8 hour shifts. A routined shift system is where the 

same routine goes on and on, for example 5 days on – 5 days off- 4 days on. All of the 

interviewees had a spouse and children. Findings from this research showed the same results as 

other research; that in general police officers found that shift work had a bad effect on their 

family life. When it came to the social part, there were all sorts of different answers. Findings 

suggested that shift work had a bad influence on family and social life but was good for you as 

an individual. There seemed to be no system better than other for family oriented officers, but 

rather it was individual what people thought was the best system. Even though the system where 

you get to choose your own shift plan is considered to be better for people with families, the 

interviewees liked routined shifts better. No difference was between the experience of male and 

female of the different systems. 

 

 

Keywords: Shift work, family, stress 
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Inngangur 

 

,,Hlutverk lögreglu er að gæta almannaöryggis og halda uppi lögum og reglu, leitast við að 

tryggja réttaröryggi borgaranna og vernda eignarrétt, opinbera hagsmuni og hvers konar 

lögmæta starfsemi, að stemma stigu við afbrotum og koma í veg fyrir athafnir sem raska 

öryggi borgaranna og ríkisins” segir í 1. gr lögreglulaga sem fjallar um hlutverk lögreglu. 

(Lögreglulög nr. 90/1996).  

Frá árinu 1993 hefur verið framkvæmd könnun meðal landsmanna á trausti til stofnanna og 

hefur lögreglan verið á meðal þeirra þriggja stofnanna sem njóta mest traust almennings frá 

árinu 2002 (Jóna Karen Sverrisdóttir, Ólafur Elínarson og Sigrún Drífa Jónsdóttir, 2020). 

 

Til þess að halda uppi lögum og reglu þarf að hafa einstaklinga til taks sem eru tilbúnir til að 

sinna starfi sínu bæði nótt og dag. Neyðartilfelli og veikindi geta nefnilega komið upp á hvaða 

tíma sólarhrings sem er og því er mikilvægt að hafa neyðarþjónustu á borð við sjúkrahús, 

lögreglu, slökkvilið og sjúkrabíla tiltæka allan sólarhringinn. Fjöldinn allur af fólki er tilbúinn 

að sinna þessum störfum þrátt fyrir að búið sé að sýna fram á að vaktavinna geti til að mynda 

haft neikvæð áhrif á svefn, heilsu og tengsl við fjölskyldu og vini (Axelsson og Kecklund, 2016; 

Guðfinna Erla Jörundsdóttir, 2015; Lee, 2017; Maume og Sebastian 2012) Þó telja megi upp 

kosti við vaktavinnu, til dæmis frí á virkum dögum, hefur fólk sem starfar eftir slíku kerfi þó 

nefnt að ókostir við vaktavinnu séu fleiri en kostirnir (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og fl., 2006).  

Einn af ókostum vaktavinnu er sá að fólk er ekki oft í fríi um helgar og á almennum frídögum 

líkt og flestir sem starfa í dagvinnu. Hvað varðar félagslega hlutann getur það einnig verið erfitt 

fyrir vaktavinnufólk. Afleiðingarnar eru þær að vaktavinnufólk missir oft af ýmsum 

samverustundum með vinum sem yfirleitt fara fram um helgar og missir einnig af samverutíma 

með fjölskyldu eins og á jólum og áramótum. Það getur því reynst erfiðara fyrir vaktavinnufólk 

að halda nánu sambandi og rækta tengsl við ættingja og vini sem getur haft þau áhrif að 

einstaklingar einangrist. 

Aðrir ókostir vaktavinnu tengjast oft stöðugum snúningum á sólarhringnum en þegar  

sólarhringnum er snúið við truflast líkamsklukkan sem getur leitt til aukinnar þreytu, bæði 

líkamlegrar og andlegrar (Brittanica, 2020). 

Stytting vinnuvikunnar hefur verið mikið í umræðunni sem hugsanleg leið til þess að bæta 

lífskjör bæði dagvinnu- og vaktavinnufólks. Með styttingu vinnuvikunnar gæfist meiri tími með 

fjölskyldu og vinum sem gæti leitt til ánægðari starfsmanna sem myndu þar af leiðandi áorka 
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meiru í vinnunni og vera betri starfsmenn fyrir vikið. Vaktavinnufók hefur nefnt að 80% 

vaktavinna samsvari 100% dagvinnu þar sem meira álag fylgi vaktavinnu (Guðbjörg Linda 

Rafnsdóttir og fl., 2006). 

Önnur leið til þess að bæta lífskjör vaktavinnufólks, þá sérstaklega hvað varðar félagslega lífið 

er valvaktakerfi. Þá hefur fólk tækifæri til að óska eftir þeim vöktum sem henta best og í 

framhaldinu er reynt að setja vaktakerfið upp á þann hátt að sem flestir fái óskir sínar um vaktir 

uppfylltar. Þetta kerfi er talið vera fjölskylduvænna en föst vaktakerfi þar sem hægt er að velja 

að vera ekki á vakt t.d. þegar það eru matarboð með fjölskyldu, íþróttamót hjá börnunum eða 

annað slíkt (Tuttle og Garr, 2012). Þetta kerfi krefst þess þó að fólk sé mjög skipulagt og 

stundum þarf að hugsa langt fram í tímann og þó að hægt sé að óska eftir ákveðnum vöktum þá 

getur alltaf eitthvað komið upp með stuttum fyrirvara sem fólk getur misst af því það gerði ekki 

ráð fyrir því þegar verið var að velja vaktir.  

 

Í þessari ritgerð verður lögð áhersla á vaktavinnu á meðal íslenskra lögreglumanna og spurt að 

því hver áhrifin séu á félagslega þáttinn, þ.e. tengsl við fjölskyldu og vini. Fjallað verður um 

áhrif mismunandi vaktakerfa á fjölskyldu- og félagslíf Íslenskra lögreglumanna. Tekin voru 

viðtöl við íslenska lögreglumenn sem starfa í mismunandi vaktakerfum og verður leitast eftir 

því að svara spurningunni hvaða vaktakerfi komi best út fyrir fjölskyldu- og félagslegt líf 

íslenskra lögreglumanna. 

Fyrst verður fjallað almennt um fræðilega nálgun á vaktavinnu. Með þeirri nálgun verður bæði 

fjallað um lífeðlisfræðileg áhrif vaktavinnu og áhrif á félagslega hlutann, þ.e. fjölskyldulíf og 

félagslíf. Farið verður stuttlega yfir sögu vaktakerfis hjá lögreglunni á Íslandi og hvernig það 

hefur tekið breytingum í gegnum tíðina. Farið verður yfir niðurstöður úr viðtölum við íslenska 

lögreglumenn í almennri deild, upplifun þeirra af vaktavinnu og fjölskyldu- og félagslífi verður 

reifuð og mismunandi vaktakerfi borin saman með tilliti til félagslega þáttarins. 
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Sögulegt baksvið 

 

1.1 Lögreglan á Íslandi og vaktavinnukerfi  

 

Fyrstu eiginlegu lögregluþjónarnir á Íslandi hófu störf árið 1803 en fyrstu lögregluþjónarnir 

voru danskir. Til að byrja með var einungis Reykjavík skilgreind sem sérstakt 

lögsagnarumdæmi samkvæmt konungsúrskurði. Það var svo ekki fyrr en árið 1814 sem fyrsti 

íslenski lögregluþjónninn hóf störf. Síðasti danski lögregluþjónninn starfaði til ársins 1859 og 

eftir það voru einungis Íslendingar sem störfuðu sem lögregluþjónar. Eftir 1891 voru 

lögregluþjónar ráðnir í helstu þéttbýli utan Reykjavíkur. Fram til 1923 hafði lögreglustarfið 

verið dagvinnustarf en næturverðir, sem ekki voru starfandi sem lögregluþjónar, höfðu annast 

eftirlit á næturnar. Það var ekki fyrr en 1923 sem lögreglan í Reykjavík byrjaði með 

sólarhringsvaktir hjá lögregluþjónum (Lögreglan frá tímum vaktaranna). 

Á 18. öldinni, áður en hið eiginlega lögreglustarf kom til, voru starfandi svokallaðir vaktarar en 

þeir sáu um eftirlit bæði dag og nótt. Það má því segja að vaktararnir hafi verið fyrsti vísirinn 

að stétt lögregluþjóna og upphafið að vaktavinnu innan stéttarinnar(Lögreglan frá tímum 

vaktaranna). 

Vaktakerfið hefur frá upphafi lögreglunnar verið mjög fjölbreytt og hefur reglulega tekið 

breytingum. Í Reykjavík var til að mynda fast vaktakerfi og er ekki langt síðan því var breytt í 

valvaktakerfi. Í dag er lögreglan á Höfuðborgarsvæðinu eina lögregluembættið sem er með 

valvaktakerfi. 

 

Lögreglan á Íslandi skiptist í níu lögregluumdæmi og innan flestra umdæma er að finna nokkrar 

lögreglustöðvar. (Lögreglan.is, 2020). Á fjölbýlum svæðum er víðast hvar lögregla sem hefur 

sólarhringsvaktir. Í minni bæjarfélögum, oftast úti á landi eru jafnvel bara einn til tveir 

lögreglumenn á vakt hverju sinni og þar er algengt að lögreglumenn séu í dagvinnu. Á kvöldin 

og næturnar eru þeir svo á bakvakt en það þýðir að eftir að vinnudeginum er formlega lokið þá 

þurfi þeir samt sem áður að vera tilbúnir til að sinna útköllum allan sólarhringinn. 

 

Í grunninn er hægt að skipta þeim vaktakerfum sem viðgangast hjá lögregluembættum á Íslandi 

í tvennt: fastar vaktir og valvaktakerfi. Þegar um fastar vaktir er að ræða er unnið ákveðið marga 



 

 12 

daga í röð og frí á milli tarna. Við það myndast ákveðin rútína sem aldrei breytist. Í 

valvaktakerfinu geta starfsmenn sjálfir óskað eftir þeim vöktum sem henta þeim best. Þar af 

leiðandi eru vaktirnar breytilegar á hverju tímabili fyrir sig og því engin föst rútína. Þrátt fyrir 

að fólk geti valið sér vaktir er ekki þar með sagt að alltaf sé hægt að uppfylla allar óskir. Til eru 

alls kyns útfærslur af föstum vaktakerfum. Í sumum útfærslum eru einungis dagvaktir á einni 

törn og næturvaktir á þeirri næstu en í öðrum kerfum er skipt á milli dag- og næturvakta á einni 

og sömu törninni. Annað sem getur verið mismunandi á milli kerfa er lengd vakta. Á Íslandi 

þekkjast helst 8 og 12 klst. vaktir innan lögreglunnar. Í valvaktakerfinu eru vaktirnar sem eru í 

boði alla jafna 8 klst. en um helgar og á almennum frídögum eru 12 klst. vaktir í boði. Þrátt 

fyrir að vaktakerfin séu fyrirfram ákveðin þá er oftast í boði að fá einhvern til þess að skipta við 

sig um vakt. Þannig er stundum hægt að fá frí ef viðburðir koma upp með stuttum fyrirvara en 

aftur á móti þarf þá að vinna í staðinn þegar viðkomandi átti að vera í fríi. Með þessu móti er 

hægt að komast hjá því að nota þá frídaga sem viðkomandi á inni. 

Ekki allir lögreglumenn á Íslandi starfa eftir vaktakerfi enda eru margar deildir innan 

lögreglunnar og eru flestar þeirra starfræktar á hefðbundnum dagvinnutíma. Í þessari ritgerð er 

lögð  áhersla lögreglumenn í almennri deild, þ.e. einkennisklædda lögreglumenn sem sinna 

útköllum.  

Til dæmis voru 646 útskrifaðir lögreglumenn starfandi á Íslandi árið 2016. Þar af voru 384 

lögreglumenn sem störfuðu á vöktum, 258 lögreglumenn í almennri deild og 126 varðstjórar. 

262 voru starfandi í öðrum deildum en það voru yfirlögregluþjónar, aðstoðaryfirlögregluþjónar, 

aðalvarðstjórar, lögreglufulltrúar og rannsóknarlögreglumenn. Í þessum deildum eru flestir í 

dagvinnu en þó eru nokkrar deildir þar sem reglulega eru unna bakvaktir (Ríkislögreglustjóri, 

2016). Það getur því verið möguleiki fyrir þá sem þola vaktavinnu illa að skipta um deild innan 

lögreglunnar og sækja um starf í einhverjum af þeim deildum sem voru nefndar hér að ofan. 
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Mynd 1 Fjöldi lögreglumanna eftir embættum, 1. febrúar 2016. (Ríkislögreglustjóri, 2016). 

Fræðilegt baksvið 

 

Til er mikið af rannsóknum sem hafa skoðað áhrif vaktavinnu á hinar ýmsu breytur. Algengast 

er að verið sé að skoða sambandið á milli vaktavinnu og heilsu, bæði líkamlegrar og andlegrar, 

og einnig áhrif vaktavinnu á svefn (Axelsson og Kecklund, 2016; Cunningham, 1989; Lee, J., 

2017; Nanna Ingibjörg Viðarsdóttir, 2015). Hvað varðar félagslega hlutann þá hafa ýmsar 

rannsóknir verið gerðar í tengslum við vaktavinnu og fjölskyldulíf (Tuttle og Garr, 2012); 

(Guðfinna Erla Jörundsdóttir, 2015). Flestar þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á þessu sviði 

fjalla um vaktavinnu lögreglumanna og hjúkrunarfræðinga. Þær heimildir sem eru til á íslensku 

um þetta tiltekna efni sýna sambærilegar niðurstöður og erlendar heimildir. Það gefur til kynna 

að störfin séu unnin á sambærilegan hátt hvar sem er í heiminum og því ætti að vera hægt að 
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heimfæra niðurstöður erlendra rannsókna yfir á Ísland þar sem fáar rannsóknir hafa verið gerðar 

á þessu efni á Íslandi. 

 

1.2 Lífeðlisfræðilegur hluti 

  

Eins og tekið var fram í inngangi ritgerðarinnar þá geta margir ókostir fylgt því að vinna 

vaktavinnu. Einn sá helsti er óreglulegur svefn en samkvæmt heimildum getur vaktavinna 

einnig ýtt undir alls kyns heilsufarskvilla á borð við offitu, þunglyndi, hjarta- og æðasjúkdóma 

og krabbamein (Bøggild og Knutsson, 1999; Close og Hungin, 2010). 

 

Ein helsta ástæða þess að talið sé að vaktavinna ýti undir heilsufarskvilla er sú að sýnt hefur 

verið fram á tengsl sjúkdóma við of lítinn svefn eða slæm svefngæði (Close og Hungin, 2010). 

Til dæmis hefur verið sýnt fram á að vaktavinnufólk er 40% líklegra til þess að þróa með sér 

hjarta- og æðasjúkdóma heldur en dagvinnufólk (Bøggild og Knutsson, 1999) skortur á svefni 

getur einnig ýtt undir kvíða og þunglyndi (Close og Hungin, 2010). Það er ekki þar með sagt 

að allir í vaktavinnu séu í mikilli hættu á að þróa með sér streitu eða þunglyndi heldur er það 

persónubundið þar sem sumir þola vaktavinnu betur en aðrir (Nanna Ingibjörg Viðarsdóttir, 

2015). 

 

Hjá þeim sem vinna í föstu vaktakerfi er einhver rútína á svefninum en hjá þeim sem starfa í 

valvaktakerfi getur svefnrútínan verið lítil sem engin. Það sem á sér stað í líkamanum við þessa 

stöðugu snúninga á sólarhringnum er truflun á dægursveiflunni en dægursveifla er u.þ.b. 24 

klukkustunda tímabil sem er einskonar líffræðileg klukka innra með okkur. Dægursveiflan, eða 

líkamsklukkan eins og hún er stundum kölluð, vinnur með umhverfinu og stjórnast aðallega af 

sólarljósi (Togo, 2013). Með þessu er átt við að líkaminn vill fylgja hinum “venjulega” 

sólarhring sem við þekkjum; að vakna á morgnanna og fara að sofa á kvöldin. Líkamsstarfsemi 

okkar er sem sagt í takt við þessar dægursveiflur og þeir sem stunda vaktavinnu eru að vinna 

gegn þeim með óreglulegum svefni; að vaka á næturnar þegar líkaminn vill sofa og sofa á 

daginn þegar okkur er eðlislægt að vaka. Fáir ná að aðlagast vaktavinnu þar sem það getur tekið 

líkamann allt að fimm til sjö daga að aðlagast breytingum á dægursveiflunni (Áhrif vaktavinnu 

á heilsu, líðan og svefn, 2015). Vaktatarnir eru sjaldnast lengri en fimm dagar og því nær 

líkaminn ekki að aðlagast breytingunum fyrr en að vaktatörninni er lokið.  
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Til þess að ná að halda sér vakandi á næturna er algengt að fólk innbyrði koffín í einhverri 

mynd, t.d. kaffi eða koffíndrykki sem eru mjög algengir í dag. Koffín hefur örvandi áhrif á 

miðtaugakerfið, minnkar þreytu og eykur athygli (Britannica, 2019). Koffín er þó einungis 

skammtímalausn og getur haft mikil áhrif á svefn, bæði gæði og lengd (Shilo og fl., 2002). 

Þannig getur vaktavinnufólk auðveldlega endað í vítahring með því að drekka of mikið koffín 

og ná þannig ekki góðum svefni sem veldur því að það verður þreytt og þarf meira koffín til 

þess að halda sér vakandi. Í líkamanum eru svokallaðir adenosine viðtakar sem valda 

þreytutilfinningu og byrja að undirbúa líkamann fyrir svefn þegar adenosine tengist þeim. Þegar 

við innbyrðum koffín tengist það þessum viðtökum og hindrar adenosine í að tengjast 

viðtökunum. Með þessu komum við í veg fyrir þreytutilfinningu og líkaminn fer ekki að 

undirbúa sig fyrir svefn (Smith, 2010). 

 

Eins og komið hefur fram eru vaktir mislangar eftir vaktakerfum og vinnustöðum. Heimildum 

ber ekki saman um það hvort það sé betra að vinna lengri (oftast um 12 klst.) eða styttri vaktir 

(um 8 klst.) en eins og með margt annað eru bæði kostir og gallar við lengri og styttri vaktir 

(Smith, Folkard, Tucker og Macdonald, 1998). 

Á löngum vöktum getur þreyta farið að gera vart við sig sem getur haft slæm áhrif á líkamann. 

Því er frekar mælt með því að vinna styttri en lengri vaktir. Þá er einnig mælt með því að vinna 

ekki lengur en tíu til tólf tíma í senn (Lilja Sigurðardóttir, 2017). Hvað varðar lengd vakta hafa 

rannsóknir sýnt fram á að slysatíðni eykst eftir átta klukkustundir í vinnu og enn fremur á 

næturvöktum (Áhrif vaktavinnu á heilsu, líðan og svefn, 2015). Eftir því sem tími í vinnu eykst 

þá aukast líkur á slysum og meiðslum. (Lilley, Freyer, Kirk og Gander, 2002). Í útvarpsviðtali 

við Snorra Magnússon, formann Landsambands lögreglumanna (2017), nefndi hann að 

lögreglumenn á Íslandi væru allt of fáir og að hægt væri að rekja slys á lögreglumönnum á 

Íslandi, meðal annars til manneklu en í viðtalinu við Snorra kom fram að slysatíðni 

lögreglumanna hér á landi sé allt of há. 

Þó virðist sem að 12 klst vaktir séu vinsælli meðal vaktavinnufólks hér á landi (Áhrif 

vaktavinnu á heilsu, líðan og svefn, 2015). Ástæðan fyrir þessu er að þó svo að 12 klst vaktir 

séu verri fyrir líkamlega heilsu hafa rannsóknir sýnt fram á að lengri vaktir geti haft jákvæð 

áhrif á fjölskyldu- og félagslíf þeirra sem vinna vaktavinnu. Með því að vinna lengri vaktir þarf 

viðkomandi að mæta sjaldnar í vinnu. Þar af leiðandi fer minni tími í að, til dæmis keyra í og 

úr vinnu og eykst sá tími sem hægt er að eyða með fjölskyldu og vinum (Smith, Folkard, Tucker 

og Macdonald, 1998). 
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Lögreglustarfið getur verið mjög krefjandi og felur í sér að vera ávallt í viðbragðsstöðu og 

tilbúinn að sinna verkefnum sem koma upp. Verkefnin eru jafn mismunandi og þau eru mörg 

og mikil þreyta getur skapast á löngum og oft erfiðum vöktum. Þar sem að lögreglumenn eru 

ávallt í viðbragðsstöðu gefst oft ekki tími til að leggja sig t.d. á næturvöktum þó að þreytan sé 

farin að segja til sín. Lögreglustarfið hjá lögreglumönnum í almennri deild felur að stórum hluta 

í sér að sitja í bíl eða að keyra bíl. Lögreglumenn eru stöðugt á ferðinni, bæði við almennt eftirlit 

og svo þurfa þeir að koma sér á milli staða í verkefni. Oft liggur mikið undir og lögreglumenn 

þurfa að koma sér á staðinn fljótt og örugglega. Rannsóknir hafa sýnt að þreyta sem tengist 

vaktavinnu sé þekkt vandamál á meðal lögreglumanna (Smith, Folkard, Tucker og Macdonald, 

1998; Jóhann Friðrik Friðriksson, 2017; James og Vila, 2015; James, James, og Vila, 2018). 

Þessi þreyta hefur áhrif á margt, m.a. aksturshæfni sem eykur líkurnar á því að lenda í árekstri. 

Fólk sem vinnur næturvaktir er einnig líklegra til þess að lenda í árekstri en fólk sem vinnur 

dagvaktir eða kvöldvaktir (James og Vila, 2015). En til þess að setja í samhengi hversu mikil 

áhrif það hefur á aksturshæfni að keyra þreyttur hafa heimildir sýnt fram á að það geti haft sömu 

áhrif á aksturshæfni eins og að keyra undir áhrifum áfengis. Flestir myndu ekki setjast undir 

stýri eftir að hafa innbyrt áfengi en 60% af ökumönnum í Bandaríkjunum hafa sest undir stýri 

þrátt fyrir að finna fyrir mikilli þreytu og rúmlega þriðjungur Bandaríkjamanna hefur sofnað 

undir stýri (Sleep foundation). 

 

 

1.3 Félagslegur hluti 

 

Allir hafa nokkrum hlutverkum að sinna í lífinu, t.d. að vera foreldri, maki, systkini, sonur eða 

dóttir, vinnufélagi og fleira þess háttar. Þetta geta verið mjög ólík hlutverk sem erfitt er að sinna 

af fullum krafti og það skapast oft togstreita þarna á milli. (Guðfinna Erla Jörundsdóttir, 2015). 

Það hefur færst í aukana hérlendis síðustu ár og áratugi að konur fari út á vinnumarkaðinn. Fyrir 

ekki svo löngu þótti það eðlilegt að konurværu heima á daginn að sjá um heimilið og börnin á 

meðan karlinn var úti að vinna og var hann þá oft eina tekjulindin á heimilinu. Í dag er þetta 

gjörbreytt og á flestum heimilum eru báðir foreldrar úti á vinnumarkaði og koma bæði með 

tekjur inn á heimilið. Ísland hefur lengi verið framarlega á sviði jafnréttismála og var Ísland til 

að mynda efst á lista World Economic Forum yfir jafnrétti kynjanna árið 2020 (World economic 
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Forum, 2020). Árið 2006, þegar þessi listi var fyrst birtur, var Ísland í 4. sæti sem sýnir að þó 

að Ísland hafi lengi vel staðið framarlega á þessu sviði erum við hvergi nærri hætt og þróunin 

er í jákvæða átt (World economic Forum, 2006). Jafnvel þó að framfarir í jafnréttismálum séu 

mjög miklar þá hefur það verið þannig síðustu ár að inni á heimilum þar sem karl og kona eru 

í sambandi þá hvíla heimilistörfin frekar á herðum kvennanna. Árið 2005 eyddu karlmenn að 

meðaltali 7,4 klukkustundum á viku í heimilisstörf á meðan konur eyddu 14,3 klukkustundum 

í heimilisstörf. Árið 2010 vörðu konur enn 14,3 klst. að meðaltali á viku í heimilisstörf en 

karlarnir voru komnir upp í 9,1 klst. að meðaltali á viku. Árið 2013 eyddu karlarnir 9 klst. að 

meðaltali á viku í heimilisstörf en konurnar voru komnar niður í 13,5 klst. á viku (Kolbeinn 

Stefánsson, 2015). Viðhorf gagnvart hlutverkum kynjanna inni á heimilinu virðist beinast að 

því að konur eigi að vera heima með börnunum. Í rannsókn Finnborgar Salóme Steinþórsdóttur 

og Gyðu Margrétar Pétursdóttur (2013) um samspil vinnu og einkalífs lögreglumanna kemur 

fram að lögreglumenn töldu það vera auðveldara fyrir konur að fá frí í vinnu vegna veikinda 

barna undir þrettán ára aldri. Einnig töldu þeir auðveldara fyrir konur en karla að taka 

fæðingarorlof í sex mánuði. Konum virðist samt sem áður ganga betur að samræma vinnu og 

einkalíf í lögreglunni á Íslandi.  

Á heildina litið, þegar ekki er tekið til greina eitthvað eitt sérstakt vaktakerfi, þá er vaktavinna 

talin hafa neikvæð áhrif á gæði hjónabanda hvort sem um er að ræða karla eða konur (Maume 

og Sebastian, 2012). 

Stöðug togstreita á milli vinnu og einkalífs getur haft neikvæð áhrif og skapað neikvætt stress. 

Neikvætt stress skapar streitu þegar við ráðum ekki við aðstæður. Streita getur haft skaðleg 

áhrif á andlega, félagslega og líkamlega heilsu okkar. Það á að vera á ábyrgð vinnuveitanda að 

tryggja starfsmönnum heilsusamlegt vinnuumhverfi, þar á meðal að allir eigi skilið að koma 

óhulltir heim óháð þeim stöfum sem þeir gegna. Þá skylda vinnuverndarlög atvinnurekendur til 

þess að stuðla að góðum aðbúnaði, hollustuháttum og öryggi á vinnustað. (Jóhann Friðrik 

Friðriksson, 2017). 

Talið er að stytting vinnuvikunnar gæti haft góð áhrif á fólk í vaktavinnu sem og fjölskyldulíf. 

Hérlendis hafa verið sett af stað tilraunaverkefni til þess að kanna hvaða áhrif stytting 

vinnuvikunnar gæti haft. Eitt þessara verkefna var sett af stað árið 2017 þar sem fjórir 

vinnustaðir voru valdir til þess að taka þátt. Markmiðið var að kanna áhrif þess að stytta 

vinnuvikuna úr 40 klst í 36 klst á viku. Þeir vinnustaðir sem tóku þátt í þessu tilraunaverkefni 

voru Lögreglustjórinn á Vestfjörðum, Ríkisskattstjóri, Útlendingastofnun og Þjóðskrá. 
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Einungis einn þessara vinnustaða er með starfsmenn í vaktavinnu en það er hjá 

Lögreglustjóranum á Vestfjörðum. Niðurstöðurnar úr tilraunaverkefninu voru á heildina litið 

mjög jákvæðar. Meðal þess sem kom fram í niðurstöðunum var að starfsánægja jókst, líðan á 

vinnustað batnaði, lífsgæði jukust, og það dró úr upplifun af kulnun sem og andlegum og 

líkamlegum streitueinkennum. Starfsfólki gekk betur að samræma vinnu og einkalíf og upplifun 

álags í starfi mældist almennt minni en áður en verkefnið fór af stað. Starfsandi mældist betri,  

þátttakendum fannst almennt skýrara til hvers var ætlast af þeim í starfi og fannst minna um 

misrétti. Það var mismunandi eftir vinnustöðum hvort að yfirvinnutímum fjölgaði eða fækkaði 

og það sama átti við um veikindafjarvistir.  

Niðurstöður sýndu að styttri vinnuvika hafi ekki neikvæð áhrif á skilvirkni og árangur 

stofnanna. Starfsfólk talaði um að tíminn eftir vinnu nýttist betur í að sinna fjölskyldu, vinum 

og tómstundum og vaktavinnufólk upplifði meiri fjölskyldusamverðu en áður. Viðtöl við maka 

starfsmanna leiddu í ljós að stytting vinnutímans hafði létt álagi af fjölskyldum þeirra, 

sérstaklega þar sem ung börn voru á heimilinu. Sambærilegt verkefni hefur einnig verið í gangi 

hjá Reykjavíkurborg frá árinu 2015 og eru niðurstöður úr því verkefni svipaðar. Talað var um 

að breytingin stuðli að jafnrétti, konur geta frekar farið að vinna og karlar nýti frítímann í að 

taka til og sinna heimilisverkum í meiri mæli en áður (BSRB, 2019). 

Stytting vinnuvikunnar og aukið framlag karla heima fyrir gæti þannig haft þau áhrif að fleiri 

konur fari að starfa í lögreglunni og haldist frekar í starfi. Áður fyrr voru það einungis karlar 

sem sinntu lögreglustörfum en í dag eru konur orðnar mun sýnilegri í löggæslustörfum þó að 

enn halli verulega á hlut kvenna. Hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, sem er fjölmennasta 

lögregluembættið á Íslandi, voru kvenkyns lögregluþjónar 19% árið 2016, 24% árið 2018 og 

árið 2019 voru kvenkyns lögregluþjónar á höfuðborgarsvæðinu orðnir 28%. Aðeins ein af 

fjórum lögreglustöðvum á höfuðborgarsvæðinu hefur jöfn kynjahlutföll (Lögreglan, 2019). 

Vinnumenning innan lögreglunnar hefur oft verið tengd við það að lögreglan hafi lengi vel 

verið mjög karllægur vinnustaður og beri enn keim af því í dag. En það er ekki einungis það 

sem setur svip sinn á lögreglumenninguna heldur er starfið einstakt sem getur útskýrt þessa 

sérstöku menningu sem starfið hefur þróað með sér. Eitt dæmi um það sem lögreglumenningin 

felur í sér er svartur húmor en lögreglumenn tala um að nota svartan húmor til þess að losa um 

streitu sem getur orðið til í þessu starfi (Sigríður Birna Sigvaldadóttir, 2019). Það eru ekki allir 

sem skilja þennan húmor og getur hann jafnvel þótt óviðeigandi annarsstaðar en á 

vinnustaðnum. Lögreglumenn reyna því oft að hlífa öðrum við þessum húmor og halda honum 
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meðal vinnufélaga sinna (Sigríður Birna Sigvaldadóttir, 2019). Svartur húmor getur einnig 

verið notaður til þess að bæla niður tilfinningar en lögreglustarfið hefur lengi vel verið álitið 

karlmannslegt og þótti það vera veikleikamerki að sýna tilfinningar. 

Rannsókn 

 

1.4 Aðferð  

 

Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð við gerð rannsóknarinnar. Þegar eigindleg 

rannsóknaraðferð er notuð er verið að einblína á túlkun einstaklinga á ákveðnu efni. Það er 

verið að skoða hvernig einstaklingar upplifa ákveðna hluti og rýna í upplifunina. Þar sem að 

engir tveir einstaklingar eru eins og geta túlkað sama hlutinn á mismunandi vegu er ekki hægt 

að alhæfa um ákveðin málefni yfir á stærri hóp en eigindleg rannsóknaraðferð getur gefið góða 

innsýn í ákveðið viðfangsefni (Háskóli Íslands, 2014). 

Í eigindlegum rannsóknaraðferðum eru viðtöl algengasta aðferðin við gagnasöfnun og algengt 

er að notast sé við hálfstöðluð viðtöl (Jamshed, 2014). Þegar notast er við hálfstöðluð viðtöl eru 

fyrirframákveðnar grunnspurningar notaðar til þess að opna fyrir umræðu á efninu. Gott er að 

viðmælandi fái sjálfur að ráða för eins og hægt er og styðjast við grunnspurningar til þess að 

móta ákveðinn ramma í kringum viðfangsefnið. 

Viðmælendurnir voru allir útskrifaðir lögreglumenn og starfa sem slíkir. Viðmælendur voru sex 

talsins, þrjár konur og þrír karlar og komu úr þremur ólíkum vaktakerfum en rætt var við eina 

konu og einn karl úr hverju vaktakerfi fyrir sig.  

Kristinn og Kolfinna starfa bæði í föstu vaktakerfi þar sem vaktirnar eru tólf klukkustundir í 

senn. Kristinn er í sambúð með konu og þau eiga saman tvö börn sem eru bæði á leikskólaaldri. 

Maki Kristins starfar í dagvinnu. Kolfinna er einnig í sambúð og á tvö börn með maka sínum. 

Börn Kolfinnu eru á yngsta stigi í grunnskóla. Sambýlismaður Kolfinnu starfar einnig í 

vaktavinnu og er í námi með vinnu. Ásgeir og Sóley starfa í valvaktakerfi þar sem vaktirnar eru 

yfirleitt 8 klukkustundir í senn en um helgar og á hátíðisdögum er boðið upp á að velja sér tólf 

klukkustunda vaktir.  Ásgeir er í sambúð og á eitt barn sem er ekki byrjað í leikskóla. Kona 
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Ásgeirs er í námi. Sóley er gift og á tvö börn, annað á leikskólaaldri og hitt á yngsta stigi í 

grunnskóla. Maður Sóleyjar starfar í vaktavinnu eins og hún. Jóhannes og Inga starfa í föstu 

vaktakerfi þar sem vaktirnar eru átta klukkustundir í senn. Jóhannes er giftur og á tvö börn á 

leikskólaaldri. Kona Jóhannesar er í dagvinnu. Inga á mann og eitt barn sem er á leikskólaaldri. 

Maður Ingu starfar á dagvinnutíma. 

Viðtölin voru um 30 mínútur að lengd og voru þau hljóðrituð og endurrituð orð fyrir orð og 

nöfnum skipt út fyrir gervinöfn og rekjanlegar persónuupplýsingar fjarlægðar. Eftir að búið var 

að rita viðtölin upp orð fyrir orð voru þau lesin oft yfir og leitað eftir atriðum sem komu fram 

hjá öllum viðmælendum og þemu fundin í viðtölunum. 

Í þessari rannsókn var stuðst við hálfstaðlaðan spurningalista með opnum spurningum. Tekin 

voru viðtöl við sex einstaklinga sem starfa í þremur mismunandi vaktakerfum, einn karlmann 

og eina konu úr hverju vaktakerfi fyrir sig. Vaktakerfin sem um ræðir voru valvaktakerfi og 

tvennskonar föst vaktakerfi, annað með 8 klst vöktum og hitt með 12 klst vöktum. Til þess að 

hægt væri að greina úr niðurstöðum á sem bestan hátt var skilyrði að allir viðmælendur væru í 

sambúð og ættu börn. Reynt var að hafa hóp viðmælenda fjölbreyttan, bæði einstaklingar sem 

hafa starfað lengi í lögreglu og einstaklingar sem eru nýlega byrjaðir í starfinu. Miðað var við 

að viðmælendur ættu börn í kringum leikskóla- eða grunnskólaaldur. Markmiðið með 

viðtölunum var annarsvegar að skoða upplifun vaktavinnufólks á vaktavinnu og fjölskyldu- og 

félagslífi og hins vegar að skoða hvort að munur væri á upplifun einstaklinga eftir vaktakerfum. 

Einnig var skoðað hvort að kyn hafði einhver áhrif á það hvernig einstaklingar upplifa 

vaktakerfin. 

 

1.5 Niðurstöður 

 

Álag 

 

Viðmælendur voru spurðir hvers konar störf þau höfðu unnið við áður en þau fóru að starfa í 

lögreglunni og að sama skapi voru þau beðin um að lýsa því hver munurinn væri á álagi í starfi 

í lögreglunni og þeim störfum sem þau störfuðu við áður. Viðmælendur voru sammála um að 

lögreglustarfið fæli í sér meira álag en önnur störf sem þau höfðu unnið við þrátt fyrir að um 

mjög fjölbreytt störf væri að ræða. Svona lýsti Kristinn álaginu í lögreglustarfinu miðað við 

önnur störf sem hann hefur unnið: 



 

 21 

 

,,Starfið sem lögreglumaður er náttúrulega álag útaf fyrir sig, samskipti við fólk og 

annað að vinna með fólki, hitt er bara að vinna með dauðum hlutum og sjálfum sér, 

þannig álagið er örugglega bara áreiti frá fólki sem maður hefur afskipti af sko.” 

 

Nokkrir punktar komu fram í þessari umræðu varðandi álag í lögreglustarfinu. Flestir 

viðmælendur töluðu um að það að vinna vaktavinnu skapaði mikið álag og þá sérstaklega 

næturvaktir. Sóley sagðist til dæmis vera mjög lengi að jafna sig eftir næturvaktir og það gæti 

tekið allt að tvo daga fyrir hana að jafna sig líkamlega en það er í samræmi við það sem fjallað 

var um í fræðilega kaflanum um dægursveiflu líkamans. Sóley lýsti þessu svona:  

 

,,Maður er náttúrúlega á næturvöktum og svona og ég get verið oft lengi að jafna mig 

bara líkamlega eftir vaktatörn, ég var ekkert lengi að jafna mig líkamlega eftir tarnir 

áður. Og svo finnst mér oft að ég er kannski lengi að gíra mig niður eftir vaktina þúveist 

ef ég er á kvöldvakt þá kem ég ekkert bara heim og get sofnað um leið, ég þarf alveg 

svona smá stund í að vera í þögn. Mér finnst mjög erfitt að koma heim og eiga að fara 

að sinna börnunum alveg uppá 100 mér finnst ég alveg þurfa að vera í þögn í klukkutíma 

eftir vakt og svo get ég byrjað að gera eitthvað” 

 

Viðmælendur nefndu margir hverjir að álagið sem fylgi lögreglustarfinu feli í sér stanslaus 

samskipti við fólk, hvort sem það sé augliti til auglitis eða í gegnum talstöðina sem er í gangi 

alla vaktina og stoppar sjaldan. Einnig var nefnt að það fylgdi því álag að vera stöðugt á tánum 

og alltaf tilbúinn í að sinna verkefnum eins og Sóley lýsti: 

 

.,,Maður þarf einhvernveginn alltaf að vinna sér inn í haginn, vera búinn að pissa og 

búinn að borða og allt þetta.” 

 

Jóhannes sagðist hafa unnið með börnum áður og í rauninni væri munurinn ekki svo mikill á 

áreiti en hann lýsti þessu svona: 

 

,,Það eru öskrandi krakkar þegar maður er að kenna en öskrandi fullorðið fólk þegar 

maður er í löggunni, það er svona.. maður tekur það alvarlegra áreitið í löggunni heldur 

en í kennslunni.” 
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Fjölskyldupúsluspil 

 

Allir voru sammála um að það væri mikið púsluspil að vera með fjölskyldu og að vinna í 

vaktavinnu og að það þyrftu alltaf að vera einhverjar hagræðingar hvort sem það var í vinnu hjá 

viðmælendum sjálfum, maka þeirra eða hvað varðar hátíðisdaga eða annað utan vinnu. Þrátt 

fyrir að heimildir segi að verkaskipting á heimlilinu (Kolbeinn Stefánsson, 2015) bitni meira á 

konunum sögðu allir viðmælendur mínir að verkefnaskiptingin heima fyrir væri mjög jöfn. Einu 

skiptin sem að heimilisstörfin lentu meira á öðrum aðila væri þegar að annað væri á vaktatörn, 

þá sæi makinn meira um heimilisstörfin en þegar að þau væru í vaktafríi þá tækju þau meira á 

sig. 

Þegar talið fór að berast að fjölskyldunni töluðu allir viðmælendur um að það væri ekki 

fjölskylduvænt að starfa á sólarhringsvöktum. Þó svo að flestir viðmælendur hafi nefnt að 

tíminn sem gæfist fyrir mann sjálfan sem einstakling á meðan aðrir fjölskyldumeðlimir séu í 

skóla eða vinnu væri kostur en á heildina litið væri þetta ekki jákvætt fyrir fjölskyldulífið. 

Kristinn hafði þetta að segja um tengsl vaktavinnu og fjölskyldulífs: 

 

,,Það [að vinna vaktavinnu] er voða þægilegt fyrir mann sjálfan en bara ef maður er að 

hugsa um heildina sko þá er það galli.” 

 

Allir viðmælendur töluðu um að þeir misstu reglulega af alls kyns viðburðum svo sem 

afmælisveislum, vinahittingum og fjölskylduhittingum. Viðmælendur töluðu um að ef þeir 

þyrftu að vinna á frídögum, afmælisdögum eða hátíðisdögum þá væru gerðar aðrar ráðstafanir 

og einfaldlega haldið upp á daginn seinna. Eins og Kristinn sagði: 

 

,,Þetta snýst náttúrulega eiginlega bara allt um vinnuna, að plana í kringum það”  

 

Flestir töluðu einnig um það að hitta börnin sín lítið þegar þau eru á vaktatörn og þá sérstaklega 

þeir sem starfa á föstum vöktum þar sem vaktirnar eru 12 klst. Þá eru börnin oft farin að sofa 

þegar þau koma heim af dagvakt eða þá að þau séu sofandi á daginn og svo fara þau í vinnu um 

leið og þau vakna. Bæði Inga og Kristinn nefndu það að þau reyndu að sækja börnin fyrr í 

leikskólann þá daga sem þau gætu til þess að bæta upp fyrir þann tíma sem þau misstu með 

börnunum þegar þau eru í vinnu. Svona lýsti Kristinn því hvernig hann bætti upp fyrir tíma sem 

hann missir með fjölskyldunni þegar hann er í vinnu: 
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,,En til að bæta það [að missa tíma með fjölskyldunni um helgar] þá hefur maður gert 

það þannig að þá daga sem maður er bara heima í fríi þá séu börnin ekki í leikskólanum 

allan daginn, maður sækir þau snemma. Þannig maður er með þeim eitthvað en aftur á 

móti þá er konan samt í vinnu.” 

 

Allir viðmælendur voru sammála um að það krefðist mikils skipulags hjá sér og maka sínum 

þegar annar eða jafnvel báðir aðilar væru í vaktavinnu en einungis tveir af viðmælendum mínum 

áttu maka sem var einnig í vaktavinnu. Kristinn talaði um að konan sín þyrfti að hætta fyrr í 

vinnu suma daga til þess að sækja börnin í leikskóla og hún þyrfti þá að vinna þann tíma upp 

aðra daga. Sóley á maka sem vinnur einnig vaktavinnu. Hún sagði að þetta væri í rauninni 

tvískipt vaktavinna, annars vegar væri það vaktavinna í lögreglustarfinu sjálfu og hins vegar 

vaktavinna inni á heimilinu. Sóley lýsti þessu þannig: 

“Það er eiginlega bara alltaf þannig, það er bara alltaf eitt foreldrið á staðnum útaf því 

að við skiptumst bara á, við erum alltaf bara í vaktaskiptum.” 

Kolfinna á einnig maka sem er í vaktavinnu og skarast vaktirnar þeirra á. Hún segir að það sé 

mikið púsl þegar báðir aðilar séu í vaktavinnu en að það gangi mjög vel eins og hún sagði: 

 

,,Mér finnst við í raun meta tímann meira saman sem við fáum þar sem við vinnum bæði 

mikið. Krakkarnir virðast ekki finna mikið fyrir þessu og þekkja lítið annað en hvernig 

við vinnum og vita alveg hvenær við eigum frí saman”  

 

Hún segir það vera gott að það sé alltaf annað foreldrið heima svo börnin séu aldrei ein og þurfi 

sjaldan að fá pössun fyrir börnin. 

Flestir viðmælendur nefndu að þeim þætti auðvelt að skilja vinnuna eftir í vinnunni og taka ekki 

verkefnin með sér heim og hugsa um þau utan vinnu. Jóhannes talaði um það og sagði: ,,Þegar 

þú ferð úr búningnum þá er það bara búið.” Þó að flestum viðmælendum þyki auðvelt að skilja 

eftir verkefni í vinnunni þá upplifðu margir að þeir væru samt sem áður meira með hugann við 

vinnuna utan vinnu miðað við önnur störf sem þau hafa unnið. Kristinn útskýrði það með því 

að segja: 

 

“Ég næ að skilja öll verkefni sem ég fer í í lögreglunni eftir í vinnunni en svo er maður 

bara eftir  að maður fór að vinna við þetta, þá er maður kannski að labba einhversstaðar 
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í fríi og finnur einhverja kannabislykt þá er maður með hugan við það, eitthvað svoleiðis 

bara. Eða ef það er bíll að spóla einhversstaðar eða eitthvað. Einhver vitleysingur sem 

maður alltíeinu kannast við sér hann og þá hringir maður. Maður er ekkert að hugsa um 

þetta þegar ég er ekki í vinnunni nema það komi upp í hendurnar á manni og ég sjái 

þetta.”  

 

Áhrif á heimilislífið 

 

Flestir viðmælendur töluðu um að vaktavinna væri mjög hentug fyrir mann sem einstakling. 

Helsti kosturinn sem nefndur var við vaktavinnu var að oft hefði maður tíma til þess að vera 

einn heima í miðri viku á meðan aðrir fjölskyldumeðlimir séu í skóla, leikskóla eða vinnu. Þá 

hefði maður tíma til þess að koma hlutum í verk, ekki bara hefðbundnum heimilisverkum heldur 

líka til þess að gera eitthvað fyrir sjálfan sig. Aftur á móti nefndu flestir þann galla við 

vaktavinnu að vera ekki heima þegar allir hinir eru heima eins og Inga nefndi: 

 

,,Frítíminn fyrir mann sjálfan vegur upp á móti tímanum sem maður er í vinnunni þegar 

allir hinir eru heima.” 

 

Viðmælendur höfðu flestir neikvæða sögu að segja af sinni upplifun af tengslum vaktavinnu og 

fjölskyldulífs. Þeir sem unnu tólf tíma vaktir sögðust oft ekki ná að hitta fjölskyldu sína mikið 

á vaktatörn og að það hafi komið fyrir að það hafi liðið allt að þrír til fjórir sólarhringar án þess 

að þeir hafi hitt börnin sín þar sem þau væru farin að sofa þegar þeir koma heim og að þeir væru 

svo sofandi þegar börnin fara í skóla/leikskóla. Mikið var talað um skipulagið sem fer í að halda 

uppi fjölskyldulífi þegar annar eða báðir aðilar eru í vaktavinnu. Allir viðmælendur sögðu það 

mikið púsluspil og að það þyrfti alltaf að hagræða einhverju. Margir töluðu um að flest allt væri 

skipulagt algjörlega í kringum vinnuna, hún gengi fyrir og allt hitt yrði að skipuleggja þegar 

viðkomandi væri í fríi. Þetta átti þó meira við um þá sem eru í föstu vaktakerfi og hafa minni 

stjórn á vinnutíma en þeir sem eru í valvaktakerfi. Þetta er t.d. þegar á að halda afmælisveislur 

eða matarboð, halda upp á hátíðisdaga, vinahittingar og fleira í þeim dúr. Ef viðkomandi þarf 

að vinna á deginum sjálfum, t.d. á afmælum eða um jól þá eru gerðar aðrar ráðstafanir og haldið 

upp á það seinna þegar viðkomandi er í fríi.  
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Félagslífið og vinatengsl 

 

Sóley talaði um að hún væri alltaf þekkt sem “löggan” og útskýrði það með því að segja: 

,,Ef ég fer í partý og er kannski sjálf að drekka áfengi og er ekkert að hugsa neitt 

vinnutengt, ég finn fyrir því að ég er alltaf löggan í partýinu. Eins og einn sagði við mig 

sem var að vinna með mér í löggunni, þú ert bara alltaf löggan fyrir hinum sem eru ekki 

löggur, og ég finn alveg svolítið fyrir því. Þegar fólk er komið í glas þá vilja allir koma 

og ræða eitthvað löggudæmi. Ég held að maður sé svolítið bara alltaf lögga fyrir fólki.” 

 

Líkt og fjallað var um í fræðilega kaflanum þá sækjast lögreglumenn frekar í aðra lögreglumenn 

því þeir skilja húmor hvers annars og hafa upplifað svipaða hluti. Þetta er ein ástæða þess að 

lögreglumenn enda oft í svokölluðum ,,lögguvinahópum”. 

Hvað varðar félagslífið komu fram mismunandi svör hjá öllum einstaklingum. Sumir höfðu 

haldið alveg í gamla vinahópinn sinn á meðan aðrir höfðu misst tengslin við gömlu vinina og 

eingast nýja vini meðal samstarfsmanna sinna úr lögreglunni. Þeir sem höfðu einangrast í 

“lögguvinahópa” töluðu um að það væri vegna þess að þau væru oft upptekin um helgar og á 

öðrum frídagögum þegar félagarnir eru að hittust. Smám saman misstu þau því samband við 

vinina og fóru að umgangast samstarfsfélaga sína úr lögreglunni enda væru það einstaklingar 

sem þau eru í miklum samskiptum við og líklegra að þeir séu í fríi á sama tíma. 

Lögreglumenningin er einstök og þá kannski aðallega húmorinn en hann þykir ekki viðeigandi 

í öllum hópum. Þeir sem voru ennþá í góðu sambandi við gamla félagahópinn sinn nefndu það 

þó flestir að þau þurfi að hafa mikið fyrir því að halda sambandi við félagana, því ef þau sækist 

ekki sjálf eftir því að vera með vinunum þá geti þau auðveldlega einangrast úr hópnum. Kristinn 

nefndi þetta sérstaklega og sagði 

,,Maður missir alltaf af einhverju. Maður þarf að velja hvort að maður tími að eyða í frí, 

vega og meta bara” 

 

 

Vaktakerfi og vinnutími 

 

Viðmælendur voru beðnir um að setja upp drauma vaktakerfið sitt. Einungis einn viðmælandi 

sagði að draumakerfið sitt væri valvaktakerfi en það var einstaklingur sem hafði ekki reynslu 
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af valkvatakerfi fyrir. Flestir vildu hafa fastar vaktir þar sem því fylgdi meira skipulag og meiri 

rútína. Viðmælendur voru með mismunandi áherslur á lengd vaktanna, sumir vildu vinna 12 

klst. en aðrir í 8 klst. Þeir sem völdu tólf klukkustundir fram yfir átta sögðu það helst vera vegna 

þess að þá þyrfti að mæta sjaldnar í vinnu. Sóley sagði til dæmis að ,,Það er miklu minni viðvera 

í 12 klst. kerfi, þú græðir tvær 8 klst. vaktir á fjórum 12 klst. vöktum”. Þeir sem völdu 8 klst 

vaktir fram yfir 12 klst vaktir voru með þau rök að á þeim dögum sem maður væri í vinnu þá 

fengi maður meiri tíma til þess að hitta fjölskylduna.   

Þegar umræðan barst að vinnutímanum og styttingu vinnuvikunnar virtust allir viðmælendur 

vera sammála um það að 100% vaktavinna í lögreglunni væri mjög erfitt og krefjandi verkefni 

ásamt því að sjá um fjölskyldu. Það voru því allir sammála um að stytting vinnuvikunnar myndi 

hafa gríðarlega góð áhrif, þá einna helst á fjölskyldulífið, þar sem að með styttri vinnutíma 

gæfist meiri tími til þess að eyða með fjölskyldunni. Flestir voru sammála um það að lækkað 

starfshlutfall í vaktavinnu í lögreglunni ætti að vera metið sem 100%. Tölurnar sem voru 

nefndar í þessu samhengi voru að 85%-90% vaktavinna í lögreglunni ætti að vera metin sem 

100% vinna. Þeir sem unnu í rólegri embættum, þar sem er minna um verkefni og rólegra 

umhverfi nefndu að 80% stytting væri of mikil stytting því þá myndi fólki hreinlega bara leiðast 

heima hjá sér í of löngum vaktafríum. Jóhannes nefndi þá hugmynd að hægt væri að stytta 

vinnuvikuna um 10% og hækka launin á móti sem myndi nema 20% styttingu á vinnuvikunni. 

Þeir sem unnu í föstu vaktakerfi með 12 klst. vöktum eða höfðu reynslu af því að vinna 12 klst. 

vaktir nefndu það að á þeim dögum sem þau voru í vinnu náðu þau nánast ekkert að hitta 

fjölskyldu sína á milli vakta. Ef um var að ræða dagvakt þá voru börnin farin að sofa þegar þau 

komu heim af vaktinni og ef þau voru á næturvakt fóru þau beint að sofa þegar þau komu heim, 

náðu mögulega einum til tveimur tímum með fjölskyldunni og svo fóru þau aftur í vinnuna. 

Aftur á móti höfðu þeir sem unnu í föstu 12 klst. vaktakerfi góðan tíma á milli vaktatarna til 

þess að eyða með fjölskyldunni. Þá voru þau í fríi í nokkra daga samfleytt sem nýttist vel með 

fjölskyldu og vinum. Þeir sem störfuðu í valvaktakerfi, þar sem eru oftast 8 klst. vaktir, nefndu 

að þeim fyndist þau alltaf vera í vinnunni og fengju ekki marga frídaga til þess að eyða með 

fjölskyldunni. Aftur á móti hefðu þau meiri tíma til þess að eyða með fjölskyldunni þá daga 

sem þau væru í vinnu. Flestir viðmælendur töluðu þó um það að það væri undir þeim sjálfum 

komið hvernig þeir nýta frítímann sinn til dæmis að sækja börnin sín fyrr á leikskólann til þess 

að ná meiri tíma með þeim. 

Tveir af viðmælendum mínum höfðu verið þátttakendur í tilraunaverkefni á styttingu 

vinnuvikunnar. Áður unnu þau á 12 klst vöktum en með tilkomu styttingunnar urðu vaktirnar 8 
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klst. ásamt því að þurfa að vinna færri klukkustundir á mánuði. Þau sögðu þessa breytingu hafa 

haft gríðarlega jákvæð áhrif á fjölskyldulífið. Á þeim dögum sem þau voru að vinna náðu þau 

samt sem áður að hitta börnin sín og maka yfir daginn. Áður, þegar þau unnu 12 klst vaktir, 

náðu þau lítið sem ekkert að eyða tíma með fjölskyldunni á milli vakta.  

Ekki kom fram neinn munur á upplifun kynjanna á vaktavinnu. Allir voru sammála um að það 

væri mikið púsluspil að vera með fjölskyldu og að vinna í vaktavinnu og að það þyrftu alltaf að 

vera einhverjar hagræðingar hvort sem það var í vinnu hjá viðmælendum sjálfum, maka þeirra 

eða í sambandi við hátíðisdaga eða annað utan vinnu. 

 

 

1.6 Umræður 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru að mestu leyti í samræmi við þær heimildir sem voru til fyrir. 

Það sem skar sig hvað mest úr miðað við heimildir er upplifun viðmælenda á valvaktakerfinu. 

Þeir viðmælendur sem ég ræddi við sem starfa í valvaktakerfi höfðu bæði reynslu af föstu 

vaktakerfi og valvaktakerfi og voru sammála um að fasta vaktakerfið væri fjölskylduvænna. 

Þau upplifðu að í valvaktakerfinu væri maður alltaf í vinnunni þar sem að frí á milli vakta væru 

ekki löng. Þeim fannst betra að hafa lengra frí á milli vaktatarna í stað þess að eiga einn og einn 

frídag inn á milli vakta. Hvað varðar lengd vaktanna komu fram mismunandi svör hjá 

viðmælendum og virtist það vera mjög persónubundið og ekki hægt að alhæfa um það hvort 

fólk kysi frekar 8 klst. vaktir eða 12 klst vaktir. 

Það vaktakerfi sem virtist koma best út hvað varðar fjölskylduna og félagslega hlutann var fast 

vaktakerfi með 8 klst. vöktum. Ástæðan fyrir því er tvíþætt. Annars vegar að þegar um er að 

ræða fast vaktakerfi er alltaf frí á milli vaktatarna og þessir frídagar nýtast vel með fjölskyldu 

og vinum og hins vegar er hægt að nýta daginn betur þá daga sem fólk er í vinnu. Það kemur 

fyrr heim úr vinnunni og þá gefst tími til þess að eyða með fjölskyldunni. Eins og tekið var fram 

áður þá höfðu tveir viðmælendur reynslu af styttingu vinnuvikunnar. Þá voru unnar 8 klst vaktir 

í föstu vaktakerfi. Þetta kerfi kom best út af þeim þrem kerfum sem voru skoðuð í þessari 

rannsókn og höfðu þeir viðmælendur sem höfðu reynslu af þessu kerfi lítið neikvætt út á það 

að setja. Allir viðmælendur nefndu það á einhverjum tímapunkti að 100% starfshlutfall í 

lögreglunni væri of mikið. 
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Eins og nefnt hefur verið að ofan þá er enginn einstaklingur eins og fólk á miserfitt með að 

takast á við aðstæður og afleiðingar lögreglustarfsins. Í þessari rannsókn var einungis rætt við 

fólk sem á með maka og börn og endurspegla niðurstöður rannsóknarinnar því ekki alla 

lögreglumenn en upplifun einstæðra mæðra eða feðra eða einstaklinga sem eru t.d. með börn 

aðra hverja viku getur verið allt önnur en niðurstöður úr þessari rannsókn sýna. Það er því einnig 

á ábyrgð lögreglumannanna sjálfra að hugsa vel um sjálfa sig utan vinnutíma, ef mikið bjátar á 

að fá aðstoð frá fagaðilum og nýta sér þá þjónustu sem er í boði. Það má líka ekki gleyma því 

að stress getur verið jákvætt. Það að vera hæfilega stressaður hefur jákvæð áhrif á okkar líf og 

starf, það fær okkur til þess að bregðast betur við og vera tilbúin fyrir aðgerðir.  
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