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Útdráttur 
Tilgangur rannsóknarinnar var að athuga hvort að erfið mál eins og heimilisofbeldi hafa áhrif á 

líðan starfandi lögreglumanna á höfuðborgarsvæðinu, hvort að lögreglumenn hafa greiðan 

aðgang að aðstoð og hvort að nægilega vel sé fjallað um andlega heilsu lögreglumanna í 

menntun þeirra. 

 Notuð var eigindleg aðferðafræði og tekin voru viðtöl við sex starfandi lögreglumenn á 

höfuðborgarsvæðinu í varðstjóra stöðu eða ofar. Gögnum var safnað með hálfstöðluðum 

viðtölum sem tekin voru upp á Zoom samskiptaforriti, skráð orðrétt í tölvu, greind og fundin 

þemu. Greind voru fjögur þemu sem varpa ljósi á reynslu þátttakenda; verklag heimilisofbeldis, 

börn á vettvangi eða börn sem eru brotaþolar, aðgengi að andlegri aðstoð fyrir lögreglumenn 

og úrvinnsla úr tilfinningum lögreglumanna. Niðurstöðurnar benda til þess að það hafði áhrif á 

tilfinningar og hugsanir lögreglumanna ef að börn eru á vettvangi heimilisofbeldismála og að 

þó að verklagið væri gott væri það ekki gallalaust. Lögreglumenn töldu aðgengi að aðstoð gott, 

en að menn þyrftu að sækja sér hana sjálfir og ekki vera of stoltir til þess að óska eftir hjálp. 

Þátttakendur voru sammála um að ekki væri fjallað nægilega mikið um andlega heilsu 

lögreglumanna í námi þeirra á sínum tíma en höfðu þó tekið eftir breytingu á umræðunni í 

kringum sig þegar þessi rannsókn var gerð.  

 

Lykilorð: heimilisofbeldi, lögreglumenn, andleg heilsa 
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Abstract 
The purpose of this study was to examine whether difficult issues such as domestic violence 

affect the well-being of employed police officers in the capital area of Iceland, whether the 

police officers have an easy access to assistance regarding mental health and whether the mental 

health of police officers is adequately addressed in their education. 

 A qualitative methodology was used and interviews were conducted with six working 

police officers in the capital area of Iceland in the position of warden or above. Data was 

collected through semi-standardized interviews and recorded on a Zoom communication 

program, recorded verbatim on a computer, analyzed and themes were found. Four themes were 

identified that shed light on our participants; procedures for domestic violence, children on the 

scene or children who are victims of domestic violence, access to mental health assistance for 

police officers and processing of police officers feelings. The results indicate that having 

children on the scene of domestic violence affects the feelings and thoughts of police officers 

and that, although the procedure of the domestic violence was good, it was not without its flaws. 

Police considered access to mental healt assistance good, but they mentioned that police officers 

should seek it themselves and should not be too proud to ask for help. Participants agreed that 

the mental health of police officers was not sufficiently addressed in their training at the time, 

but had noticed a change in the discussion around them when this study was conducted. 

 

Keywords: domestic violence, police officers, mental health 
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Okkur langar að þakka leiðbeinanda okkar, Maríu Rún Bjarnadóttur, fyrir góða 
leiðsögn, hvatningu og aðhald við gerð rannsóknarinnar. Þátttakendum 

rannsóknarinnar færum við sérstakar þakkir, því án þeirra hefði hún aldrei orðið 
að veruleika. Einnig viljum við þakka fjölskyldum og vinum fyrir þolinmæðina og 

stuðning í gegnum námið. 
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Formáli 
Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni í lögreglu- og löggæslufræði við hug- og 

félagsvísindasvið Háskólans á Akureyri. Leiðbeinandi okkar var María Rún Bjarnadóttir, 

aðjúnkt við hug- og félagsvísindasvið háskólans. Gerð var eigindleg rannsókn á áhrif líðan 

starfandi lögreglumanna á höfuðborgarsvæðinu eftir erfið mál eins og heimilisofbeldi. Einnig 

var athugað hvort að nægileg aðstoð sé fyrir lögreglumenn og hvort að það sé fjallað um andlega 

heilsu lögreglumanna í menntun þeirra. Við völdum þetta viðfangsefni vegna þess að okkur 

finnst mikilvægt að lögreglumenn leiti sér aðstoðar ef þeir telja sig þurfa, án þess að þurfa að 

skammast sín fyrir það. Einnig erum við starfandi lögreglumenn á höfuðborgarsvæðinu og 

höfum farið í þó nokkur erfið mál sem hafa tekið á andlega. Því  fannst okkur tilvalið að skoða 

upplifun reynslumikilla lögreglumanna í varðstjórastöðu eða ofar. 
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1 Inngangur 

Lögreglan er sú stofnun þjóðfélagsins, sem hefur með höndum löggæslu í víðustu merkingu. Í 

lögreglulögum nr. 90/1996 kemur fram að hlutverk lögreglu sé m.a. að gæta almannaöryggis 

og tryggja réttaröryggi; stemma stigu við afbrotum og vinna að uppljóstran brota; greiða götu 

borgaranna og veita yfirvöldum aðstoð við framkvæmd starfa sinna og að halda uppi 

almannafrið og allsherjarreglu (Lögreglulög nr. 90/1996). Lögreglan hefur einkunnarorðið 

„Með lögum skal land byggja“ og er það í höndum lögreglu að  gæta þess að almenningur fylgi 

þessum lögum og reglu (Lögreglulög nr. 90/1996). Becker (1968) setti fram kenningu að 

afbrotum fækkaði eftir því sem sýnileiki lögreglu varð meiri og hafa rannsóknir veitt þessari 

kenningu stoð (t.d., Salmi o.fl., 2004). 

Lögreglumenn sinna fjölbreyttum verkefnum daglega. Eitt af verkefnum lögreglu er að 

sinna útköllum vegna heimilisofbeldis. Heimilisofbeldi er því miður orðið allt of algengt og 

hefur útköllum/tilkynningum vegna heimilisofbeldis fjölgað á milli ára (Reykjavíkurborg, 

2021). Heimilisofbeldi á sér stað á milli einstaklinga í nánu sambandi, þ.e. þolandi og gerandi 

tengjast nánum böndum. Ofbeldi þarf ekki endilega að gerast innan veggja heimilis heldur getur 

það átt sér stað hvar sem er. Verkefni sem þessi geta krafist þess að lögreglumaður sé í góðu 

líkamlegu formi en einnig reyna slík verkefni á skapgerð lögreglumannsins, eins og þolinmæði, 

samskiptatækni og hugræna getu svo eitthvað sé nefnt. Því er mikilvægt fyrir lögreglumenn að 

huga að andlegu hlið sinni ásamt líkamlegu til þess að geta sinnt sínu starfi eftir bestu getu og 

losað um streitu sem hefur safnast upp. Rannsóknir sýna að of mikil streita getur aukið líkur á 

sjúkdómum og verri lífsgæði (Axel F. Sigurðsson, 2013).  

Tilgangur rannsóknarinnar var að svara eftirfarandi spurningum: 1) Hafa erfið mál eins og 

heimilisofbeldi áhrif á líðan starfandi lögreglumanna á höfuðborgarsvæðinu? 2) Hafa 

lögreglumenn greiðan aðgang að aðstoð? 3) Er nægilega vel fjallað um andlega heilsu 

lögreglumanna í þeirra menntun? Í rannsókninni var notast við eigindlega aðferðafræði og 

gögnum var safnað gegnum hálfstöðluð viðtöl sem tekin voru upp á Zoom samskiptaforriti.  

Ritgerðin er samansett af sjö köflum að inngangi meðtöldum. Annar kafli fjallar almennt 

um heimilisofbeldi, birtingarmyndir þess, lagasetningu og um verklag heimilisofbeldis. Í þriðja 
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kafla er að finna fræðilegan bakgrunn um menntun lögreglumanna, streitu almennt og streitu í 

starfi. Þar er einnig farið yfir hvernig hægt er að vinna úr streitu. Fjórði kafli snýr að gögnum 

og aðferðum rannsóknar okkar. Í fimmta kafla er að finna helstu niðurstöður  rannsóknarinnar. 

Í sjötta kafla er að finna samantekt  og að lokum er sjöundi kafli sem samanstendur af lokaorðum 

og tillögum að úrbótum. 
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2 Hvað er heimilisofbeldi 

Heimilisofbeldi er ofbeldi sem sem einstaklingur verður fyrir af hendi einhvers sem er þeim 

nákominn, skyldur, tengdur eða hefur sögu um tengsl. Það getur verið maki einstaklings, barn, 

systkini, barnsfaðir/móðir, foreldri eða forráðamaður. Maki þarf ekki endilega að vera 

núverandi eiginmaður eða eiginkona, það getur einnig verið kærasti eða kærasta, jafnvel 

sambúðaraðili. Ekki má gleyma að ofbeldið getur einnig beinst að þriðja aðila t.d nýjum maka, 

vinum eða fjölskyldumeðlim í þeim tilgangi að hóta eða ógna þolanda. Þolandi ofbeldis og 

gerandi þurfa ekki endilega að búa saman eða vera gift til þess að það flokkist sem 

heimilisofbeldi og þarf það heldur ekki að gerast inn á heimili þolanda og/eða geranda heldur 

getur það gerst hvar sem er (Ríkislögreglustjórinn, 2018). 

         Þolandi og gerandi tengjast nánum böndum og oft er erfitt fyrir þolandann að slíta 

tengslum við geranda. Þetta ferli getur verið rosalega tilfinningaþrungið og sársaukafullt sem 

gerir áhrif ofbeldisins djúpstæðari. Heimilisofbeldi skilgreinist sem kynbundið ofbeldi og í því 

fellst að ofbeldið beinist að þolanda vegna kynferðis hans eða þar sem tiltekið kyn er í 

yfirgnæfandi meirihluta (Kvennaathvarf, e.d.). Konur eru í meirihluta þolenda heimilisofbeldis 

og samkvæmt samantekt Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar hafa 30% kvenna um allan heim 

verið beittar líkamlegu og/eða kynferðislegu ofbeldi af maka (World Health Organization, 

2020). 

 

2.1 Birtingarmyndir heimilisofbeldis 

Til eru nokkrar birtingarmyndir heimilisofbeldis og telja höfundar vert að fara yfir þær áður en 

haldið er lengra. Oft er um fleiri en eina tegund ofbeldis að ræða og getur það verið líkamlegt, 

andlegt, kynferðislegt, fjárhagslegt og stafrænt ofbeldi. Ofbeldinu fylgir einnig ýmis konar 

hegðun eins og ógn, hótun, stjórnun og/eða þvinganir. Ofbeldið er oft ákveðinn ofbeldishringur 

sem lýsir sér sem uppsöfnuð spenna í sambandinu sem springur á endanum, þannig fer þetta oft 

marga hringi. Það verður að nefna að þetta er ekki tæmandi lýsing, einungis vitmynd um þær 

birtingarmyndir ofbeldis sem varða ákvæði almennra hegningarlaga nr. 19/1940 

(Kvennaathvarf, e.d.). 
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2.1.1 Andlegt ofbeldi 

Skilgreining á andlegu ofbeldi er mun flóknari en skilgreining á líkamlegu ofbeldi. Andlegt 

ofbeldi er í formi orðaskipta eða líkamstjáningar. Samskiptin milli einstaklinga einkennast 

oftast af niðurlægingu og reynir gerandi yfirleitt að ná stjórn og/eða valdi yfir þolanda. Andlegt 

ofbeldi í nánu sambandi getur falist í öskrum, niðurlægjandi athugasemdum, öfgafullri 

afbrýðisemi, stöðugri gagnrýni, hrópum, hótunum, svívirðingum, ógnun með því að skemma 

eigur eða fara með börn þolanda af heimilinu. Gerandi kann að fylgjast með ferðum þolanda, 

áreitir með stanslausum skilaboðum, símhringingum og/eða heimsóknum, ásakar þolanda um 

geðvandamál (Kvennaathvarf, e.d.). Í þessum tilfellum er ekki um tvíhliða rifrildi að ræða 

heldur einhliða hegðun gerandans sem styrkir stjórn hans (Ingólfur V. Gíslason, 2008). 

Afleiðingar andlegs ofbeldis sitja oftar en ekki lengur í þolanda, frekar en afleiðingar líkamlegs 

ofbeldis. Andlegt ofbeldi skilur ekki eftir sig sjáanlega áverka og því ekki eins auðvelt að koma 

auga á það og meðhöndla. (Kvennaathvarf, e.d.). 

 

2.1.2 Líkamlegt ofbeldi 

Líkamlegt ofbeldi er þegar notað er líkamlegt afl eða vald. Dæmi um líkamlegt ofbeldi er þegar 

þolandi er sleginn, kýldur, sparkaður í, haldinn gíslingu, tekinn kverktaki o.s.frv. Líkamlegt 

ofbeldi getur verið banvænt í alvarlegustu tilfellunum. Því er beitt gegn öðrum einstaklingi og 

það skiptir ekki máli hvort að líkamlegur skaði hefur orðið af því eða ei. Einnig er það líkamlegt 

ofbeldi ef haldið er aftur af líkamlegum þörfum einstaklings. Andlegt og líkamlegt ofbeldi 

haldast oftar en ekki í hendur. Líkamlegu ofbeldi er oft beitt þegar andlegt ofbeldi hefur verið 

til staðar í einhvern tíma. Áverkarnir eru mestmegnis á stöðum líkamans sem auðvelt er að fela 

en þó er það þekkt að gerandi lætur áverkana sjást vísvitandi svo að þolandi fari síður út úr húsi 

(Krug, Mercy, Dahlberg og Zwi, 2002).  

 

2.1.3 Kynferðislegt ofbeldi 

Kynferðislegt ofbeldi getur verið af ýmsum toga, svo sem óumbeðinnar innsetningar um 

leggöng, endaþarm og/eða munn. Það getur einnig verið í formi snertingar á hluta líkamans eins 

og að strjúka, kyssa, sleikja, sjúga eða nota hluti. Það telst kynferðislegt ofbeldi ef annar aðilinn 

ákveður að stunda samfarir við aðila sem er undir áhrifum áfengis eða vímuefna, sofandi, þorir 
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ekki að segja nei, aldraður eða er of ungur (Kvennaathvarf, e.d.). Gerandi getur einnig þvingað 

þolanda til þess að horfa á klámfengt efni eða jafnvel þvingað þolanda til vændis (Ingólfur V. 

Gíslason, 2008). Í 1. mgr. 194. gr. almennra hegningarlaga kemur fram að hver sem hefur 

samræði eða önnur kynferðismök við mann án hans samþykkis gerist sekur um nauðgun og skal 

sæta fangelsi ekki skemur en 1 ár og allt að 16 árum. Þar kemur einnig fram að samþykki telst 

liggja fyrir ef að það er tjáð af frjálsum vilja. Ekki telst það samþykki ef það er fengið með 

ofbeldi, hótunum eða annars konar ólögmætri nauðung eins og t.d. að beita blekkingum eða 

hagnýta sér villu viðkomandi um aðstæður (Almenn hegningarlög nr. 19/1940). Því er 

samþykki lykilatriði í kynferðisofbeldi.  

Þolendur kynferðisofbeldis eru líklegri til þess að sýna einkenni áfallastreituröskunar, 

kvíða og þunglyndis. Þolendur eru einnig líklegri til þess að upplifa skömm, sektarkennd, reiði, 

ótta, einangrun og hafa verri sjálfsmynd en þeir sem ekki hafa verið beittir kynferðislegu ofbeldi 

(Kvennaathvarf, e.d.). 

 

2.1.4 Fjárhagslegt ofbeldi 

Fjárhagslegt ofbeldi felst í efnahagslegri stjórnun eða þvingun. Fjárhagslegt ofbeldi er einnig 

tengt andlegu ofbeldi eins og aðrar skilgreiningar hér að ofan. Gerandi takmarkar aðgang 

þolanda að fjármagni sínu, kemur í veg fyrir að þolandi getur aflað sér tekna, heftir aðgang að 

námi, skammtar þolanda pening eða neitar þolanda pening yfir höfuð. Það telst einnig til 

fjárhagslegs ofbeldis ef gerandi neitar að greiða reikninga í nánu sambandi, setur skuldir sínar 

á þolanda og hótar því að ef þolandi yfirgefur sambandið þá falla skuldakröfur á hann (Ingólfur 

V. Gíslason, 2008). Þetta getur haft áhrif á sjálfstæði þolandans þar sem þolandi er orðinn 

fjárhagslega háður geranda og leiðir til þess að þolanda finnst erfitt að yfirgefa geranda 

(Kvennaathvarf, e.d.). 

 

2.1.5 Stafrænt ofbeldi 

Tækni er notuð til þess að beita stafrænu ofbeldi, sem dæmi má nefna skilaboð í gegnum 

samfélagsmiðla, síma eða tölvupóst. Stafrænt ofbeldi í nánu sambandi getur verið ef gerandi 

heimtar að fá lykilorð þolandans á samfélagsmiðlum eða bankareikning, fer inn á 

samfélagsmiðil á nafni þolandans, er með upplýsingar um staðsetningu þolandans í gegnum 
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síma til dæmis, þrýstir á þolanda að senda sér skilaboð af kynferðislegum toga, jafnvel 

nektar/kynlífsmyndir og/eða myndbönd, sama á við ef að gerandi sendir þolanda 

nektar/kynlífsmyndir og/eða myndbönd án hans vilja, stanslaust áreiti í gegnum samfélagsmiðla 

og/eða stanslausar símhringingar í þolanda, hótar því að tala illa um þolanda eða bera út sögur 

í gegnum samskiptaforrit/síma eða hótar að birta nektar/kynlífmyndir og/eða myndbönd af 

þolanda opinberlega, eða senda á ættingja, vini eða vinnufélaga. Einstaklingar sem hafa orðið 

fyrir stafrænu ofbeldi eiga það til að einangra sig félagslega, enda stanslaust yfirvofandi áreiti 

sem fylgir því. Þolendur upplifa einnig aðrar tilfinningar eins og ótta, reiði, kvíða, þunglynd, 

ógn og telja sig ekki hafa stjórn á sínu eigin lífi (Kvennaathvarf, e.d.). 

 

2.2 Lagasetning 

Mikil óvissa ríkti meðal lögreglumanna þegar kom að heimilisofbeldismálum þar sem fram til 

ársins 2016 var ofbeldi í nánum samböndum ekki skilgreint neitt sérstaklega í íslenskum lögum, 

einungis voru ýmis ákvæði innan almennra hegningarlaga nr. 19/1940 notuð til þess að ná utan 

um ofbeldið. Ofbeldisbrot voru heimfærð undir 217. gr. og 218. gr., kynferðisbrot undir 194-

207. gr., brot gegn frjálsræði manna undir 225. gr. og 226. gr. og eignaspjöll voru heimfærð 

undir 257. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Einnig er hægt að nota 3. mgr. 70. gr. sömu 

laga til þess að þyngja refsingu ef gerandi er nákomin þolanda og ef tengsl þolanda og geranda 

hafa aukið grófleika verknaðarins (Guðbjörg S. Bergsdóttir og Rannveig Þórisdóttir, 2010). 

Eftir að óskað var eftir sérstöku ákvæði um heimilisofbeldi í almenn hegningarlög taldi 

löggjafinn að það þyrfti að bæta því við almenn hegningarlög, því að heimilisofbeldi var ekki 

einungis einkamál fjölskyldna heldur líka samfélagsvandamál sem sporna beri við með öllum 

tiltækum ráðum (Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, 

með síðari breytingum (Samningur Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi gegn 

konum og heimilisofbeldi). 

Óvissa lögreglumanna minnkaði eftir að breytingar á almennum hegningarlögum áttu 

sér stað árið 2016. Við 218. gr. almennra hegningarlaga bættist við 218. gr. b sem hljóðar svo: 

 

Hver sem endurtekið eða á alvarlegan hátt ógnar lífi, heilsu eða velferð núverandi 

eða fyrrverandi maka síns eða sambúðaraðila, niðja síns eða niðja núverandi eða 

fyrrverandi maka síns eða sambúðaraðila, áa síns, eða annarra sem búa með 
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honum á heimili eða eru í hans umsjá, með ofbeldi, hótunum, frelsissviptingu, 

nauðung eða á annan hátt, skal sæta fangelsi allt að 6 árum. 

Ef brot er stórfellt getur það varðað fangelsi allt að 16 árum. Við mat á grófleika 

verknaðar skal sérstaklega líta til þess hvort þolandi hafi beðið stórfellt líkams- eða 

heilsutjón eða bani hlotist af. Enn fremur ber að líta til þess hvort brot hafi verið 

framið á sérstaklega sársaukafullan eða meiðandi hátt, hafi staðið yfir í langan 

tíma eða hvort gerandi hafi misnotað freklega yfirburðastöðu sína gagnvart 

þolanda. 

 

Þetta sjálfstæða ákvæði um heimilisofbeldi, 218. gr. b hgl. var samþykkt í lög og staðsett 

í manndráps- og líkamsmeiðingarkaflann. Ávinningur þess er sá að ofbeldi í nánum 

samböndum er nú refsivert samkvæmt lögum (Lög um breytingu á almennum hegningarlögum, 

nr. 19/1940, með síðari breytingum (Samningur Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn 

ofbeldi gegn konum og heimilisofbeldi)). 

 

2.3 Verklagsreglur um meðferð og skráningu 

heimilisofbeldis 

Frá og með 1. janúar 2015 voru teknar upp nýjar verklagsreglur um meðferð og skráningu mála 

hjá lögreglu er varða heimilisofbeldi. Þetta var gert vegna þess að miklir gallar voru í kerfi 

lögreglu. Lögreglan náði sjaldan að ljúka rannsóknum heimilisofbeldismála á fullnægjandi hátt 

og ekki náðust fram sakfellingar, þó svo að um mjög alvarleg brot væri að ræða. Einnig voru 

lög um nálgunarbann og brottvísun af heimili nr. 85/2011 lítið sem ekkert notuð. 

         Lögreglan á Suðurnesjum byrjaði með tilraunaverkefni árið 2013 í samstarfi við 

félagsþjónustur sveitarfélaga í umdæminu. Þetta verkefni fólst í því að breyta forgangsröðun 

hjá lögreglu og sveitarfélagi með það að markmiði að betrumbæta þjónustu við þolendur 

heimilisofbeldis. Tilraunaverkefnið gekk vel og ákvað Ríkislögreglustjóri að innleiða þessa 

nálgun í öllum lögregluumdæmum í desember 2014.  

         Verklagið er þannig að lögreglan og félagsþjónustan eru í samstarfi. Óskað er eftir 

félagsþjónustu á vettvang þegar um er að ræða útköll þar sem grunur er um heimilisofbeldi, það 

er gert til þess að styrkja þolanda og veita honum þann stuðning sem hann þarf. Ekki má gleyma 

að ef börn eru þolendur eða eru skráð á heimilinu er kallaður til barnaverndarfulltrúi. Það á líka 



 

   8 

við ef  börn  sjá til ofbeldisins, hvort sem þau eiga heima þar eða ekki. Ásamt almennum 

lögreglumönnum sem fyrstir eru að koma á vettvang er einnig kallaður út 

rannsóknarlögreglumaður, með þessu nást markvissari fyrstu viðbrögð lögreglu og 

vettvangsrannsókn sem skilar betri rannsókn lögreglu. Aðal áhersla í þessum málum er að styðja 

við þolendur ofbeldis, úrræði eru kynnt eins og nálgunarbann og brottvísun af heimili en á sama 

tíma er einnig reynt að fá aðstoð fyrir gerendur. Lögregla vill einnig leggja áherslu á gagnaöflun 

svo sem læknisvottorð, og nýtir úrræði eins og þvingunaraðgerðir eða ákæru án kæru brotaþola, 

vegna þess að stundum er brotaþoli í þeim aðstæðum að hann getur ekki fylgt málinu eftir. Með 

þessum aðgerðum er lögregla að reyna að koma í veg fyrir að ofbeldið endurtaki sig og að málin 

fái greiða leið í gegnum kerfið. Félagsþjónusta og barnavernd er mikilvægur þáttur í verklaginu 

eins og áður hefur komið fram. Þessi þjónusta tryggir eftirfylgni með brotaþola. Þá er farið í 

óundirbúna heimsókn til brotaþola til að meta aðstæður á heimilinu. Þessi þjónusta er á vegum 

sveitarfélaga. Lögregla þarf að hafa í huga nokkra þætti þegar kemur að áhættumati, eins og 

fyrri saga ofbeldis, líflátshótanir, afbýðissemi, kyrkingartak, eltihrellar, stigmögnun, fötlun, 

þungun og aldraðir einstaklingar svo eitthvað sé nefnt. Ástæða fyrir slíku áhættumati er til að 

meta yfirvofandi hættu, hættu á alvarlegu ofbeldi og til þess að útbúa aðgerðaráætlun sem 

tryggir öryggi brotaþola í samræmi við áhættumatið. Eftir að þetta nýja verklag tók gildi hefur 

lögregla séð miklar breytingar, fleiri leita sér aðstoðar, nálgunarbönnum og brottvísunum af 

heimili fjölgar og fleiri mál sæta ákæru (Sigríður Björk Guðjónsdóttir, 2018). 

Ef við skoðum verklagsreglur um meðferð og skráningu heimilisofbeldismála aðeins 

nánar þá inniheldur verklagið sextán greinar í heild sinni. Fyrstu tvær greinarnar fjalla almennt 

um ofbeldi í nánum samböndum og forsendur þessara mála, en náin tengsl milli þolanda og 

geranda þurfa að vera til staðar. Í þriðju grein er greint frá brotaflokkum og ákvæðum laga, þá 

bæði almenn hegningarlög nr. 19/1940 og/eða barnaverndarlög nr. 80/2002 sem rannsókn 

málsins á að beinast að t.d líkamsmeiðingar, kynferðisbrot, eignaspjöll eða brot gegn barni. 

Fjórða grein snýr að vettvangi og segir að heimilisofbeldi er ekki bundið við heimili gerenda 

eða þolenda og getur ofbeldið átt sér stað hvar sem er. Í fimmtu grein er fjallað um málaskrá 

lögreglu og hvernig eigi að skrá heimilisofbeldi í kerfi lögreglu. Sjötta grein er um almenn atriði 

um útköll, þar er farið yfir hvernig starf lögreglu er háttað í upphafi máls frá mismunandi 

aðstæðum. Grein númer sjö fjallar um söfnun upplýsinga á vettvangi eins og að lýsa ástandinu 

á vettvangi, frásögnum þolanda og vitna, ásamt því að upplýsa þolanda og geranda um sín 

réttindi skv. lögum um meðferð sakamála og þar á meðal ákvæða 2. mgr. 65. gr. og 117. gr. um 

undanþágu frá vitnaskyldu og vitnaábyrgð. Áttunda grein beinist að aðstoð við brotaþola og 
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leiðbeiningar til hans. Það þarf ávallt að sýna brotaþola tillitssemi og gæta jafnræðis í 

samskiptum við aðila á vettvangi, kunna skil á úrræðum, ljósmynda áverka, kynna brotaþola 

hans rétt, framhald málsins og ef það á við að tilnefna þolanda réttargæslumann, tryggja öryggi 

þolanda eftir fremsta megni og kynna úrræði sem felast í nálgunarbanni og brottvísun af heimili. 

Í níundu grein er fjallað um leiðbeiningar til sakbornings. Meintum geranda ber að sýna fyllstu 

tillitssemi, einnig skal leiðbeina honum um réttindi hans og tilnefna verjanda ef hann óskar 

þess. Þá ber lögreglu  að greina frá tilefni afskipta og skýrslutöku og kynna geranda úrræði. Þar 

er einnig fjallað um leiðbeiningar ef koma þarf til handtöku vegna málsins. Tíunda grein segir 

til um hættumat, en það þarf að fylla út áhættumatið samhliða annarri skýrslugerð. Ellefta grein 

inniheldur skilyrði fyrir nálgunarbanni og brottvísun geranda af heimili. Í tólftu grein er fjallað 

um eftirfylgni mála og rætt er um óundirbúnar heimsóknir eins og talað var um hérna áður. 

Þrettánda grein fjallar um afturköllun kæru vegna heimilisobeldis og hvort að hótanir hafi áhrif 

á afturköllunina. Fjórtánda grein fjallar um málsmeðferðartíma og ber sérstaklega að hafa í huga 

knappa tímafresti. Því þurfa skýrslur, myndir, upptökur og vottorð að fyrirliggja eins fljótt og 

hægt er. Grein númer fimmtán segir til um rýni mála, þar sem mál skulu að jafnaði vera rýnd 

mánaðarlega af stjórnendum eða öðrum sem hefur verið falið það verk. Það er gert til þess að 

athuga hvort að viðbrögð lögreglu hafi verið samkvæmt reglum. Að lokum er sextánda grein 

um gildistöku verklagsreglanna, en með gildistökunni voru eldri verklagsreglur felldar úr gildi 

(Ríkislögreglustjórinn, 2018). 
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3 Lögreglumenn 

Í þessum kafla verður fjallað um menntun lögreglumanna, hvort að menntun þeirra innihaldi 

umfjöllun um sálfræði og andlega heilsu með tilliti til þess að leita sér aðstoðar vegna þátta á 

borð við álag og streitu. Einnig verður fjallað um streitu í starfi, hvernig streita lýsir sér almennt 

og hvernig það tvennt helst í hendur. Hugmyndin er að sjá hvort að menntun lögreglumanna 

taki vel á þessum þáttum. Menntun lögreglumanna í lögreglufræði er skref í þá átt að verða 

lögreglumaður og því hlýtur lögreglumaður að byggja á menntun í starfi. Við endum svo 

kaflann á að skoða hvaða leiðir eru til handa starfandi lögreglumönnum til þess að vinna úr 

streitu eftir erfið verkefni. 

 

3.1 Menntun 

Þann 12. september 2016 hófst kennsla í lögreglufræði hér á landi í fyrsta skiptið á háskólastigi, 

(Nína Þorkelsdóttir, 2016). Til þess að verða lögreglumaður þá þarf að ljúka 120 einingum á 

lögreglufræðibraut við Háskólann á Akureyri. Við skoðun á áföngum sem ljúka þarf er einungis 

einn sálfræði áfangi, sem heitir lögreglusálfræði. Lýsing á markmiðum námskeiðsins snýr að 

því að efla lögreglumenn í kenningum og rannsóknum sem lögreglumenn gætu nýtt sér í starfi 

sínu (Háskólinn á Akureyri, 2021). Hvergi gátum við fundið inná heimasíðu Háskólans á 

Akureyri né heldur Menntasetri lögregluna um það hvernig lögreglufræðinemum er kennt eða 

leiðbeint um það hvernig vinna má úr stressi eða streitu í starfi (Mennta- og starfsþróunarsetur 

lögreglunnar, 2016b). Lögreglufræðinemar fara í nokkra áfanga sem snúa að lagalegum hluta 

lögreglustarfsins sem og áfanga sem snúa að ofbeldi. Í þeim áföngum sem farið er yfir lagalegu 

hliðar lögreglustarfsins er meðal annars farið yfir lagalegar hliðar heimilisofbeldis. Í áföngum 

sem fjalla um ofbeldi er meðal annars farið yfir birtingarmyndir ofbeldis, ofbeldi í nánum 

samböndum og heimilisofbeldi (Háskólinn á Akureyri, 2021). 

 

3.2 Streita 

Streitu er skipt upp í tvo flokka, annars vegar streituvald og hins vegar streituviðbragð. 

Streituvaldur er nær alltaf utanaðkomandi, og kemur manni úr jafnvægi. Streituvaldar geta verið 

mismunandi, til dæmis aðsteðjandi hætta, eða jafnvel erfiðleikar í hjónabandi. Streituvaldur 
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getur einnig verið mikið álag í vinnu. Þegar við lendum í streituvaldi þá svarar líkaminn með 

streituviðbragði. Streituviðbragð getur verið á ýmsa vegu, svo sem aukin framleiðsla líkamans 

á adrenalíni, hjartsláttur getur aukist og blóðþrýstingur hækkað. Allt getur þetta verið eðlilegt 

og jafnvel gagnlegt. Við getum til dæmis nýtt okkur streitu í starfi. En ef streitan varir of lengi 

eða verður of mikil þá getur hún haft slæm áhrif á líf okkar og heilsu. Afleiðingar af of mikilli 

eða langri streitu geta verið auknar líkur á sjúkdómum og verri lífsgæði (Axel F. Sigurðsson, 

2013). 

 

3.3 Streita í starfi 

Í rannsókn sem Ólafur Örn Bragason og Ólafur Kári Júlíusson gerðu fyrir Ríkislögreglustjóra 

árið 2008 var leitast við að greina hvað valdi streitu í starfi hjá lögreglumönnum. Notast var við 

tvo flokka streituvalda, það var annars vegar verkefnatengdri og svo hins vegar stjórnsýslulegri 

streitu. Verkefnatengd streita er sú streita sem til kemur af verkefnum í starfi lögreglumanns, á 

meðan stjórnsýsluleg streita er meira tengd stjórnsýslulegum þáttum starfsins. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar voru á þann veg að „ekki reyndist vera munur á milli stjórnsýslulegrar og 

verkefnatengdrar streitu” en „þegar starfssvið er skoðað kemur hins vegar fram að þeir sem 

sinna almennri löggæslu finna fyrir meiri verkefnatengdri streitu en aðrir” (Ólafur Örn 

Bragason og Ólafur Kári Júlíusson, 2008). Í sömu rannsókn kom einnig fram að þeir sem starfa 

á höfuðborgarsvæðinu séu stressaðri heldur en þeir sem störfuðu á landsbyggðinni. Einnig kom 

það fram að þeir sem séu menntaðir séu almennt stressaðir en þeir sem ekki höfðu lokið námi. 

Höfundar veltu því upp að menntaðir lögreglumenn væru stressaðir vegna þess að þeir beri 

meiri ábyrgð en hinir.   

Í könnun sem Tinna Jóhönnudóttir og Ólafur Örn Bragason framkvæmdu fyrir 

Ríkislögreglustjóra árið 2011 kemur einnig fram að þeir sem störfuðu á höfuðborgarsvæðinu 

fundu fyrir meiri streitu en þeir sem störfuðu á landsbyggðinni. Svo virðist sem starfsaldur hafi 

einnig áhrif á streitu í starfi en þeir lögreglumenn sem starfað höfðu í 6 til 10 ár fundu meira 

fyrir verkefnatengdri streitu en kollegar sem starfað höfðu í meira en 15 ár. Í könnun Tinnu og 

Ólafs kom einnig fram að þeir sem vinna vaktavinnu væru að mælast með meiri stjórnsýslu sem 

og verkefnatengda streitu en þeir sem sinna dagvinnu, einnig komust þau að því að konur finni 

fyrir minni verkefnatengdri streitu en karlar (Tinna Jóhönnudóttir og Ólafur Örn Bragason, 
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2011). Tinna og Ólafur komust einnig að því að lögreglumenn hérlendis finni fyrir minni streitu 

en kollegar þeirra erlendis. 

Út frá þessum rannsóknum þá virðast lögreglumenn glíma við streitu í störfum sínum 

sem koma bæði frá stjórnsýslu sem og verkefnum sem þeir sinna. Þannig skipulag innan 

lögreglu virðist hafa svipuð áhrif á lögreglumenn og verkefni sem þeir þurfa að sinna. Í 

rannsókn Ólafs Arnar og Ólafs Kára um hvað gæti verið að valda streitu hjá lögreglumönnum, 

komust þeir að því að lögreglumenn í almennri deild upplifðu meiri verkefna streitu en aðrir.   

Svo virðist sem karlkyns lögreglumenn finni fyrir meiri verkefnatengdri streitu heldur 

en kvenkyns kollegar þeirra („menn eiga að vera svolítið svona harðir”). Rannveig og Gyða 

veltu því fyrir sér hvort ástæða þess gæti verið að karlmenn innan lögreglunnar vinna almennt 

minna úr andlegri líðan heldur en kvenkyns kollegar þeirra gerðu eftir erfið verkefni, eða streitu 

valdandi verkefni (Rannveig Ágústa Guðjónsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir, 2017).   

 

3.4 Leiðir til þess að vinna úr streitu 

Árið 2009 lauk innleiðingu við félagastuðning hjá lögreglunni, en það árið kláruðu síðustu 

embætti landsins að innleiða félagastuðning (Margrét Herdís Jónsdóttir, 2016). Skilgreining á 

félagastuðningskerfinu er að finna á síðu Mennta- og starfsþróunarsetri lögreglu, þar kemur 

fram að félagastuðningskerfið sé svo kallaður jafningjastuðningur. Jafningjastuðningur þýðir 

einfaldlega það að sá sem þiggur stuðning og sá sem gefur hann eru í sömu aðstæðum. Sá sem 

veitir stuðning hefur hlotið til þess sérstaka þjálfun. Slíkur einstaklingur þarf að sjá til þess að 

viðrunarfundir séu haldnir og farið sé yfir það sem gæti valdið stressi seinna meir eftir verkefnið 

(Mennta- og starfsþróunarsetur lögreglunar, 2016). Stutt skilgreining á því hvað viðrunarfundir 

eru, en þeir eru fundir sem haldnir eru stuttu eftir að erfitt verkefni átti sér stað. Á fundunum 

gefst þáttakendum kostur á að segja frá sinni reynslu og upplifun af því erfiða verkefni sem 

verið var að leysa og þannig fá hjálp við það að vinna úr málinu. Viðrunarfundir eru einnig 

notaðir til þess að rýna til gagns hvernig verkefnið var unnið og hvað gekk vel og hvað hefði 

betur mátt fara (Rannvegi Ágústa Guðjónsdóttir, e.d). 

Hægt er einnig að leita til sálfræðings og fá aðstoð hjá sálfræðingi. Ríkislögreglustjóri 

er með samning við Líf og sál um sálfræðiþjónustu fyrir starfsmenn lögreglu sem þurfa á því 

að halda, en einnig stendur starfsmönnum til boða að sækja sér þjónustu til annara löggildra 

heilbrigðisstarfsmanna, svo sem geðlækna eða geðhjúkrunarfræðinga  (Dröfn S. 
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Guðmundsdóttir, 2020). Ekki má gleyma því sem einstaklingurinn getur gert til þess að hjálpa 

sjálfum sér. Til þess að draga úr streitu getur verið gott að ræða við góðan vin, hlusta á tónlist, 

gera öndunaræfingar, hreyfa sig, og passa mataræði. Þetta er alls ekki tæmandi listi, heldur eru 

þetta nokkur atriði sem stúdentaráðgjöf háskóla í Kaupmannahöfn mæla með að fólk tileinki 

sér til þess að draga úr streitu (Studenterrådgivningen, 2008). Einnig mæla þeir með að fylgjast 

með sjálfum sér og vera meðvitaður um líðan hjá sjálfum sér. Fyrir einhverja þá getur skipt 

máli að forgangsraða og gera bara einn hlut í einu svo vandamálið virki ekki jafn stórt. 

 

3.4.1 Svartur húmor 

Margar rannsóknir benda til þess að lögreglumenn notist við húmor í starfi og til þess að draga 

úr stressi. Húmor er ein leið til þess að eiga samskipti og getur verið notaður í mismunandi 

aðstæðum, til dæmis í þeim aðstæðum þar sem fólki finnst hann jafnvel ekki eiga við og það er 

stundum kallað svartur húmor (Martin, 2003). Rannsóknir komast einnig að því að svartur 

húmor getur hjálpað til við að takast á við verkefni í vinnu og veita ákveðinn létti (S. J. Tracy, 

Myers, K. K. og Scott, C. W., 2006) (S. J. Tracy, og Scott, C., 2006). 
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4 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður gert grein fyrir þeirri aðferðafræði sem notast var við í rannsókninni, sagt 

frá þátttakendum, söfnun gagna og greiningu þeirra. Í rannsókninni var leitast við að varpa ljósi 

á líðan starfandi lögreglumanna á höfuðborgarsvæðinu eftir erfið mál eins og heimilisofbeldi 

og þær aðferðir sem lögreglumenn nota til þess að vinna úr sínum tilfinningum og var markmið 

rannsóknarinnar að athuga hvort að erfið mál eins og heimilisofbeldi hafa áhrif á líðan 

lögreglumanna, hvort að lögreglumenn hafa greiðan aðgang að aðstoð og hvort að nægilega vel 

sé fjallað um andlega heilsu lögreglumanna í menntun þeirra. 

         Við rannsóknina var notast við eigindlega aðferðafræði og var gögnum safnað með 

hálfstöðluðum viðtölum. Þátttakendur voru starfandi lögreglumenn á höfuðborgarsvæðinu í 

varðstjóra stöðu, rannsóknarlögreglumenn eða hærra settir. Með rannsókninni var leitast við að 

svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 1) Hafa erfið mál eins og heimilisofbeldi áhrif á líðan 

starfandi lögreglumanna á höfuðborgarsvæðinu? 2) Hafa lögreglumenn greiðan aðgang að 

aðstoð? 3) Er nægilega vel fjallað um andlega heilsu lögreglumanna í þeirra menntun? 

 

4.1 Rannsóknaraðferð 

Eigindlegar aðferðir hafa það markmið að rannsaka einstaklinga í þeirra náttúrulega umhverfi 

og reyna að skilja merkingu þeirra og upplifun á veruleikanum. Fræðafólk sem styðst við 

eigindlegar rannsóknaraðferðir vinnur með lítil úrtök en á sama tíma leitast við að beina sjónum 

að sem flestum hliðum rannsóknarefnisins með því markmiði að byggja upp sem dýpstan 

skilning á þátttakendum, skoðunum þeirra og líðan. Rannsakandi aflar upplýsingum með orðum 

þáttakandans meðal annars með athugunum og óstöðluðum viðtölum en ekki í því skyni að gera 

tölulegan samanburð (Helga Jónsdóttir, 2003). Oft eru eigindlegar aðferðir notaðar þegar lítið 

er vitað um það sem verið er að rannsaka og rannsakandi vill fá greinagóða lýsingu eða þá að 

hugtakið er ekki nægilega vel skilið og rannsakandi vill fá heildarsýn og skilning á hugtakinu 

(Polit og Beck, 2006). Þó svo að eigindlegar rannsóknaraðferðir hafa marga kosti hafa þær 

einnig sína galla.  

Kostir eigindlegra rannsókna eru að hægt er að rannsaka flókin fyrirbæri. Eigindlegar 

rannsóknir nýtast vel til þess að skilja fólk og reynslu þeirra frá þeirra sjónarhorni. Með 
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eigindlegum rannsóknum er því hægt að fá dýpri skilning og vinna á nákvæmari og skilvirkari 

hátt. Gallar eigindlegra rannsókna eru að erfitt er að sýna fram á réttmæti og áreiðanleika, þar 

sem að oftast er notast við lítil úrtök (Rice og Ezzy, 1999). Annar galli eigindlegra rannsókna 

er sá að auðvelt getur verið að missa sjón af tilgangi rannsóknarinnar, vegna umfangs gagna, 

því rannsakandi þekkir rannsóknarefnið vel og getur þá spurt of marga spurninga og þar af 

leiðandi fær svarandi ekki tækifæri til þess að hugsa sig um og svara eins og hann kýs (Bailey, 

1997). Því er erfitt að draga almennar ályktanir. 

Að okkar mati var þetta besta nálgunin á viðfangsefnið þar sem þessi aðferðafræði veitir 

okkur ítarlegastar upplýsingar um upplifun og líðan einstaklings við erfiðar aðstæður.  

 

4.2 Þátttakendur 

Við val á þátttakendum í rannsókninni var notast við hentugleikaúrtak. Þegar notast er við 

hentugleikaúrtak eru einstaklingar valdir af hentugleika, þá hafa ekki allir jafna möguleika á að 

lenda í úrtakinu, heldur eru þeir valdir sem best er að ná til. Þessi úrtaksaðferð er vinsælust í 

eigindlegum rannsóknum (Polit og Beck, 2006). Við völdum 6 einstaklinga sem höfðu reynslu 

af heimilisofbeldismálum og áhuga á viðfangsefninu. Allir þátttakendur eru starfandi 

lögreglumenn á höfuðborgarsvæðinu í stöðu varðstjóra, rannsóknarlögreglumanns eða hærra 

settir. Til að tryggja einhvern fjölbreytileika völdum við einstaklinga á mismunandi starfssviði, 

bæði úr almennri löggæslu og rannsóknardeild. Einnig voru viðmælendur valdir af mismunandi 

lögreglustöðvum. Tekin voru viðtöl við 5 karla og 1 konu á aldrinum 32-55 ára. Fjölskyldustaða 

allra þátttakenda hefur breyst síðan þau hófu starfsferil sinn innan lögreglunnar. Áður en 

viðtölin hófust var þátttakendum kynnt samþykkisblað þar sem fram kom markmið rannsóknar, 

að ekki verður hægt að rekja svör til þátttakenda og að þeim sé heimilt að hætta þátttöku hvenær 

sem er. Allir þátttakendur skrifuðu undir upplýst samþykki. 

 

4.3 Gagnasöfnun 

Gögnum var aflað frá þátttakendum sjálfum gegnum hálfstöðluð viðtöl sem tekin voru upp á 

Zoom samskiptaforriti með upptöku þar sem aðstæður vegna COVID-19 leyfðu ekki annað. 

Hvert viðtal var í u.þ.b. klukkustund langt. Hálfstöðluð viðtöl eru þannig uppbyggð að 

spurningarnar eru meira sem viðmið en ekki spurningar sem kalla á einföld já eða nei svör. 
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Þessi aðferð gerði okkur kleift að fá dýpri skilning og gaf viðmælendum tækifæri til þess að 

koma upplifun sinni og skoðunum sínum á framfæri. Hlutverk rannsakenda var að reyna hvetja 

viðmælendur til segja frjálsa frásögn út frá spurningunum. Í lok viðtals voru viðmælendur 

spurðir hvort þeir vildu bæta einhverju við eða höfðu athugasemdir. Þetta var gert til þess að 

athuga hvort eitthvað hafi gleymst og hvort það væri eitthvað annað sem viðmælendur vildu 

koma á framfæri varðandi rannsóknarefnið. 

Til þess að ná árangursríku viðtali þurfa rannsakendur að nota virka hlustun, það er gert 

til þess að dýpka skilning á reynslu þátttakenda (Polit og Beck, 2006). Virk hlustun er skilgreind 

sem færni í að skilja viðmælanda og á sama tíma að endurvarpa til viðmælanda með eigin orðum 

hvað rannsakandi heldur að viðmælandi meinar með hans frásögn (Helga Jónsdóttir, 2003). 

Höfundar reyndu einnig að afla niðurstaðna úr könnun á vegum Gallup á Íslandi, sem 

lögð var fyrir starfandi lögreglumenn árið 2020. Könnunnin fjallaði um líðan starfandi 

lögreglumanna í tengslum við streitu í starfi en vegna þess að niðurstöður könnunarinnar höfðu 

ekki enn verið birtar fyrir stjórnendum lögreglu gátum við ekki fengið gögnin. Sú könnun var 

sambærileg rannsókn sem gerð var árið 2008 fyrir Ríkislögreglustjóra. Ólafur Örn Bragason og 

Ólafur Kári Júlíusson voru að leitast við að greina hvað valdi streitu í starfi hjá lögreglumönnum 

með því að nota tvo flokka streituvalda, annars vegar stjórnsýsluleg streita og svo verkefnatengd 

streita eins og fram kom í kaflanum hér á undan. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að 

ekki reyndist vera munur á milli stjórnsýslulegri og verkefnatengdri streitu. Hins vegnar þegar 

starfssvið lögreglumanna var skoðað kom í ljós að þeir sem sinntu almennri löggæslu fundu 

fyrir meiri verkefnatengdri streitu en aðrir. Einnig voru þeir lögreglumenn sem störfuðu á 

höfuðborgarsvæðinu stressaðri en þeir sem störfuðu á landsbyggðinni og að menntaðir 

lögrgelumenn væru almennt meira stressaðir en þeir sem ekki höfðu lokið námi (Ólafur Örn 

Bragason og Ólafur Kári Júlíusson, 2008). 

 

4.4 Greining gagna 

Gagnagreiningin fór fyrst fram á meðan á viðtalinu stóð. Næsta gagnagreining átti sér stað strax 

að viðtali loknu, þá rýndu rannsakendur í viðtalið og skráðu ákveðnar áherslur, mismunandi 

þemu, mikilvægar hugmyndir og aðrar óvæntar upplýsingar. Með hverju viðtali fóru 

rannsakendur að sjá mynstur í viðtölunum og voru þá megin þemu og áherslur ákveðnar. Þriðja 

stig gagnagreiningar var að skrifa viðtölin niður. Það efni sem notað var í ritgerðina var skrifað 
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orð fyrir orð í tölvu og voru gögnin flokkuð eftir þemu. Okkur fannst mikilvægt að túlka gögnin 

frá mismunandi sjónarhornum og undirstrika aðaláherslur. Þau þemu sem rannsakendur töldu 

að væri aðal þemu voru verklag heimilisofbeldis, börn á vettvangi, aðgengi að andlegri aðstoð 

fyrir lögreglumenn og úrvinnsla úr tilfinningum lögreglumanna. 

 

4.5 Siðferði, réttmæti og áreiðanleiki 

Viðtöl eru byggð á mannlegum samskiptum og því er mikilvægt að minna sig á það að mörg 

mismunandi álitamál geta komið upp (Helga Jónsdóttir, 2003). Rannsakendur gerðu sér grein 

fyrir því að sumir einstaklingar geta verið viðkvæmir fyrir ákveðnum spurningum og þurfti 

ávallt að sýna nærgætni og virðingu í samtali við alla þátttakendur rannsóknarinnar. Gögnin 

voru þannig unnin að ekki yrði hægt að rekja upplýsingar til þátttakenda. Rannsakendur voru 

einungis með aðgang að gögnunum á meðan á rannsókn stóð og voru gögnin í öruggri vörslu. 

Trúnaður var í fyrirrúmi er varðaði þátttakendur og meðferð gagna. Þátttakendum var birt 

samþykkisblað er þau undirrituðu eins og áður hefur komið fram. Einnig gerðu rannsakendur 

þátttakendum grein fyrir því að gögnum yrði eytt að rannsókn lokinni.  

 Við gerðum okkar besta í að endurspegla á eins trúverðugastan hátt reynslu og líðan 

þátttakenda. Samt sem áður má ekki gleyma að ákveðnir þættir í rannsókn okkar geta haft áhrif 

á trúverðugleika hennar eins og það að rannsakendur tveir voru að afla gagna í sitthvoru lagi og 

gætu þess vegna beitt mismunandi viðtalsaðferðum, þó svo að flest viðtöl hafi verið tekin að 

báðum rannsakendum viðstöddum. Einnig þarf að taka til greina skekkju sem myndast getur 

vegna notkun hentugleikaúrtaksins þar sem ekki er hægt að alhæfa  um niðurstöðuna eða 

heimfæra yfir á alla lögreglumenn landsins þar sem einungis var tekið viðtal meðal 

lögreglumanna sem starfa á höfuðborgarsvæðinu. Annað er varðar réttmæti eigindlegra 

rannsókna er hversu fáir þátttakendur eru í hverri rannsókn og því erfitt að sýna fram á réttmæti 

þeirra. Rannsókn sem þessi hefur ekki verið gerð á Íslandi og því lítið hægt að segja til um 

áreiðanleika hennar, þar sem við höfum ekkert til þess að bera niðurstöðuna við. 

 

4.6 Samantekt 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort að erfið mál eins og heimilisofbeldi hafa áhrif á 

líðan lögreglumanna, hvort að lögreglumenn hafa greiðan aðgang að aðstoð og hvort að 
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nægilega vel sé fjallað um andlega heilsu lögreglumanna í menntun þeirra. Notast var við 

hentugleikaúrtak við val á 6 starfandi lögreglumönnum í varðstjóra/rannsóknarlögreglumanns 

stöðu eða ofar á höfuðborgarsvæðinu og var rannsóknin eigindleg. Gögnum var aflað frá 

þátttakendum gegnum hálfstöðluð viðtöl sem tekin voru upp með fjarskiptabúnaði vegna 

COVID-19 aðstæðna. Stuðst var við opnar spurningar. Gagnagreining var þannig að viðtölin 

voru tekin upp, aðaláherslur og þemu greind og síðan ritað það efni sem notast var við í 

rannsókninni frá orði til orðs inn í tölvu.  

 Siðferðileg álitamál voru tekin til greina og öll rannsóknargögn voru meðhöndluð í 

trúnaðar skyni. Virðing og nærgætni voru í fyrirrúmi milli rannsakenda og þátttakenda. Allir 

þátttakendur undirrituðu upplýst samþykki fyrir þátttöku sinni í rannsókninni auk þess að vera 

upplýstir um að geta hætt þátttöku á hvaða tímapunkti sem er eða neitað að svara spurningum. 

Í næsta kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknar. 
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5 Niðurstöður 

Í þessum kafla fjöllum við um niðurstöður viðtalsrannsóknar okkar eftir þemum sem komu fram 

í viðtölunum. Þegar búið var að ræða við nokkra aðila voru farin að myndast ákveðin þemu í 

viðtölunum. Fjallað verður um þau ýtarlegar hér að neðan. Skipta má viðtölunum upp eftir 

eftirfarandi fjórum þemum; verklag heimilisofbeldis, börn á vettvangi eða börn sem eru 

brotaþolar, aðgengi að andlegri aðstoð fyrir lögreglumenn og úrvinnsla úr tilfinningum 

lögreglumanna. Einnig tókum við eftir því að nokkrir aðilar sem rætt var við höfðu lokið námi 

í sjúkraflutningum. Fjölskyldustaða allra viðmælanda hafði tekið breytingum síðan þeir hófu 

störf hjá lögreglunni. Viðmælendur okkar höfðu einnig starfað mislengi í lögreglunni, en eins 

og áður hefur komið fram þá voru viðmælendur okkar samt allir varðstjórar eða hærra settir hjá 

lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. 

 

5.1 Verklag í heimilisofbeldismálum 
Verklagsreglur um meðferð og skráningu heimilisofbeldismála voru teknar upp 1. janúar 2015. 

Viðmælendur okkar höfðu svipaða upplifun af verklagi heimilisofbeldis og voru sammála um 

að það væri á batnandi leið en þó ekki gallalaust. Viðmælendur sögðu að ekki öll 

heimilisofbeldismál sem þau hafa farið í ættu að vera skráð sem heimilisofbeldi í kerfum 

lögreglu, heldur frekar átti að skrá þau sem ágreiningur en vegna verklags sem gildandi er hjá 

lögreglu hafa þau þurft að vinna út frá því. Einn viðmælandi segir: 

En svo má kannski velta fyrir sér hvað er heimilisofbeldi? Má fólk ekki rífast? Hver 

er munurinn á ágreiningi og heimilisofbeldi? Og þú veist má ég ekki brjóta glas 

heima hjá mér til þess að leggja áherslu á eitthvað, það er bara orðið 

heimilisofbeldi. 

Annar viðmælandi segir að verklagið væri of smámunasamt og að flestum lögreglumönnum 

finnist það. „Það verður að treysta aðeins á mat lögreglumanna á vettvangi, það er bara 

svoleiðis,“ segir hann og útskýrir að þó að lögreglumenn séu mjög hlynntir því að vernda 

brotaþola þá má ekki gleyma meðalhófinu, bæði í heimilisofbeldismálum eins og í öllu öðru. 

Viðmælendum finnst að verklagið ætti að vera meira lifandi eins og fólkið sem þeir vinna með, 

þar sem aðstæður og umhverfið er mismunandi. Eins og einn viðmælandi segir:  
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Þá verðum við að horfa svolítið á andlega þáttinn hjá fólki og hvernig því líður, og 

bara hvaða umhverfi og hvaða aðstæður eru hverju sinni, þar af leiðandi getum við 

kannski ekki bara heyrðu svona á þetta að vera, svona ætlum við að vinna þetta, 

það er ekki hægt. En við reynum náttúrulega að gera það út frá verklagi sem sett 

er fyrir því að leiðbeining er alltaf góðar, og fólk hefur heyrt innan lögreglunar 

verið talað um að það sé stundum lögð of mikil áhersla á þennan þátt sem heitir 

„heimilisofbeldis-pakki eða verklag“, þá er það bara í raun og veru ekkert flóknari 

úrvinnsla en hver önnur mál, þetta er bara verklag sem við förum eftir því svo bara 

hliðrum við til ef við þurfum þess, bara rétt eins og fólkið sem við erum að vinna 

með. 

 Annað sem kom upp þegar spurt var um verklag lögreglu í heimilisofbeldismálum var það að 

lögreglumönnum fundust þeir ekki vera nægilega vel upplýstir um hversu mörg mál bera 

árangur almennt. Þeir sögðust vilja vita meira en einungis hlutfall sakfellinga. Viðmælendur 

vilja meina að það myndi hjálpa að vita hvort að menn væru að laga sig, hversu margir skipta 

búinu og skilja, o.s.frv. til að átta sig betur á heildarmyndinni, „maður finnur það alveg í 

vinnunni að bara, heimilisofbeldi ohhh, þetta er númer 52 í mánuðinum, bara come on. En það 

er margt á bakvið þetta, sem við erum að gera sem við erum bara ekki nógu upplýst um”. 

Að lokum telja viðmælendur að með því að leggja svona mikla vinnu í málin er 

lögreglan að ná rosalega vel utan um heimilisofbeldismál, fólk er að fá þá aðstoð sem það þarf 

með þessu verklagi, þar sem að mikil vinna er lögð í hvert og eitt heimilisofbeldismál en það 

þarf samt að meta aðeins betur hvað heimilisofbeldi er og hafa verklagið stigbreytt þar sem að 

alvarleiki málana er metinn. Einnig tala viðmælendur um að eftirfylgnin gæti verið betri með 

því að hafa t.d teymi af fólki sem gerir ekkert annað en að fylgja málunum eftir, fara á milli 

þolenda og aðeins halda í höndina á þeim næstu daga á eftir. 

 

5.2 Börn á vettvangi 

Augljóst var að það hafði áhrif á tilfinningar og hugsanir viðmælenda ef börn voru á vettvangi 

í heimilisofbeldismáli. Einn viðmælandi hafði þetta að segja þegar hann var spurður hvort það 

hefði áhrif á sig að börn væru þolendur í heimilisofbeldismálum. 

Já það hefur það alveg. En bara það að það séu börn á heimilinu breytir í raun öllu 

svona hjá manni í hvernig maður nálgast þetta en þegar bara er um að ræða 
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fullorðna einstaklinga. Maður þarf að hafa miklu meira í huga þar sem börnin eru. 

Það er ekkert gaman að þurfa að fara slást við annað foreldri fyrir framan börnin 

til dæmis. 

Með börnum kemur aukið verklag sem þarf að hafa í huga. Svo eins og áður nefndur 

viðmælandi segir þá er ekki gaman að þurfa að slást við foreldri framan við börnin þeirra. Annar 

viðmælandi hafði þetta að segja er hann var spurður út í hvað væri erfitt við heimilisofbeldi. 

Þar sem að börn eða unglingar undir 15 ára aldri eða 18 ára sem eru kannski ekki 

sem eru þá kannski ekki ennþá orðinn sakhæfir, 15 ára eru fjarlægðir af heimilinu. 

Það hefur verið svona þau erfiðustu mál sem maður hefur farið í, þar sem um er að 

ræða krakka. 

Og hér er svar annars viðmælanda við sömu spurningu. 

En það er náttúrulega rosalega erfitt að vera kannski inná vettvangi þar sem börnin 

eiga í hlut, þá er ég að tala um sem sagt börn sem eru 15 og yngri og sem eru 

þolendur. Það getur verið erfitt að ná til þeirra og ná skilningi hjá þeim og það 

þarf sérstaka kúnst til þess að gera það og til þess að maður ávinnur traust þeirra. 

Og svo er það náttúrulega orðið ennþá erfiðara þegar börn eru orðinn yngri og 

yngri, sem sagt yngri en 10 ára, kannsk 6-8 ára þá, lokast þau bara. 

Aðspurður aðeins nánar út í börn sem þolendur í heimilisofbeldismálum þá hafði viðmælandinn 

þetta að segja. 

Já já það er alltaf erfitt sko. Af því við erum náttúrulega fullorðið fólk, við komum 

þarna sem fullorðnir einstaklingar og við erum faktískt ógn við þau, þó að þau átti 

sig á því að við séum að koma hjálpa þeim, þau óttast þennan fullorðna, og það er 

það sem getur gerst. ... Það tekur bara tíma í að þjálfa okkur í því og átta okkur á 

því hvernig er best að gera þetta. Þetta er bara tækni. Það tekur mörg ár að fatta 

þetta, hvað maður þarf að gera. Það er ósköp lítið farið inná þetta í menntun 

hvernig við eigum að nálgast börn og á hvaða leveli við eigum að gera það. Það 

tók mig, ég gerði margar tilraunir áður en ég áttaði mig á því hvaða leiðir er hægt 

að fara, en þó maður sé búinn að átta sig á því þá kannski virkar það heldur ekki 

alltaf. Því barnið er bara orðið það brotið að það nær engri tengingu. 

Frásögn þessa viðmælanda er svipuð og annara viðmælanda hjá okkur. Börn á vettvangi virðast 

hafa áhrif á það hvernig lögreglumenn nálgast verkefnið og hvernig það er unnið. Viðmælendur 
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eru sammála um að því yngri sem börn eru því erfiðara getur verið að ná til þeirra. Eins og 

viðmælandi kemst svo vel að orði og nefnir að við [lögreglan] erum fullorðið fólk og börnin 

geta upplifað ógn af nærveru okkar. Einn viðmælandi benti á aðstæður sem verið er að skilja 

barnið í þegar farið er af vettvangi í heimilisofbeldismálum 

... það er náttúrulega bara öll heimilisofbeldismál, þau eru bara börn og hérna þau 

eru skilin eftir í aðstæðum, ég meina þó að það sé búið að handtaka gerandann þá 

er mamman alveg jafn óhæf skilurðu. Það er kannski eitthvað þannig bara. Þú veist 

sem er svona, fer reglulega í taugarnar á manni. 

Þannig verðugt er að hugsa einnig um það eins og viðmælandinn nefnir að sá sem verður eftir 

með barninu er ekkert hæfari við það að hugsa um barnið, enda líklegt að viðkomandi aðili sé 

sjálfur að ganga í gegnum erfiða tíma og sé kannski ekki alveg að ráða við þær aðstæður sem 

eru að eiga sér stað. Annar viðmælandi hafði þetta að segja um erfið mál sem viðkomandi hafði 

sinnt: 

... en hérna erfiðustu málin eru náttúrulega barnamálin, og hérna þegar maður er 

á vettvangi og það eru börn sem maður vildi helst taka með sér heim, en ég innsetti 

mér það þegar ég byrjaði í lögreglunni að hugsa það bara þannig að þeirra sorg, 

eða sorg fólksins sem að ég væri að vinna með og aðstoða væri ekki mín sorg þannig 

að ég ætti ekki rétt á því að vera miður mín eða leið af því að þetta væri ekki mín 

vanlíðan og það er líka náttúrulega bara að ég get ekki bjargað heiminum, þótt ég 

sé að hjálpa fólki þá get ég ekki tekið það nærri mér, en svo er það líka misjafnt 

hversu mikið maður tekur nærri sér hlutina. 

Svo virðist sem allir viðmælendur okkar séu sammála um að erfið heimilisofbeldismál hafa 

barn á vettvangi eða jafnvel sem brotaþola. Sumir væru meira að segja næstum til í að taka 

börnin með sér heim til þess að reyna að tryggja velferð þeirra. Viðmælendur okkar nefndu það 

einnig að reiði kæmi upp þegar börn eru á heimilinu eða jafnvel brotaþolar. Eins og þessi 

viðmælandi nefndi: 

... það tekur bara á svona, hvað á ég að segja. Menn verða eðlilega ef börn eru 

brotaþolar þá verða menn eðlilega kannski reiðari heldur en oft áður, menn finna 

fyrir svona vissri reiði. Að þetta skuli yfir höfuð eiga sér stað. Síðan náttúrulega 

þegar börn eru á heimilinu þá svona vilja menn kannski svona, hvað á ég að segja, 

menn vilja kannski hjálpa meira eins og hægt er. 
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5.3 Aðgengi að andlegri aðstoð fyrir lögreglumenn 

Eins og hér að framan hefur verið rakið, þá hafa lögreglumenn aðgengi að sálfræðiþjónustu sér 

að kostnaðarlausu. Viðmælendur okkar sögðu öll að aðgengið að þjónustu væri gott. Þetta hafði 

einn viðmælandi okkar að segja er hann var spurður út í aðgengi að andlegri aðstoð: „já hún er 

frábær. Þetta er bara einn tölvupóstur. Þú velur og ferð, þetta gæti ekki verið einfaldara“. En 

í ljós koma einnig að viðmælendur nefndu helstu hindrun á andlegri þjónustu, svo sem 

sálfræðiþjónustu, vera lögreglumennirnir sjálfir. 

Það eina sem er að hindra okkur í þessu erum við sjálf. Og vera ekki nógu verbal 

um það. Að við séum að fara og við þurfum að fara. Það er náttúrulega aðeins að 

breytast núna, en náttúrulega þegar ég var að byrja þá bara gleymdu því sko. Það 

var verið að tala um það eins og bara, við í [starfsstöð] erum bara mjög góður andi 

skilurðu í vinnunni og svona. Flestir bara, já ég er að fara til sálfræðings klukkan 

14. Þú veist, það er ekkert mál. En þú veist þegar ég byrjaði í [starfsstöð], þá var 

þetta bara gleymdu því. Ekki fræðilegur að ég hefði sagt það upphátt. 

Svo virðist sem starfsstöðin þar sem þessi viðmælandi er starfandi hafi tekið breytingum 

til hins betra og hér sé búið að opna á umræðu um andlega líðan. Fleiri viðmælendur okkar tóku 

í þennan streng. Einn viðmælandi sagðist hafa tekið eftir breytingum í umræðu meðal 

lögreglumanna um andlega líðan og þá þjónustu sem hægt var að fá. Viðmælandi kvaðst hafa 

tekið eftir þessari breytingu áður en námið fór á háskólastig, hann vildi meina það að hafi bara 

þurft tíð og tíma til þess að breytingin næði til lögreglumanna. Möguleg útskýring á því að þetta 

hafi tekið tíð og tíma gæti verið að finna í svari annars viðmælanda en hann sagði: „okkur er 

mjög illa við breytingar“, er hann var að lýsa hvernig verkferlar fóru af stað hjá lögreglu. Þannig 

hans upplifun er sú að lögreglumönnum sé mjög illa við breytingar og það gæti útskýrt af hverju 

tíð og tími skipta máli til þess að viðhorfsbreytingarnar nái fram að ganga hjá lögreglumönnum. 

Hér er svo annar viðmælandi sem finnst einmitt að lögreglumaðurinn sjálfur sé helsta hindrunin 

sem standi í veg þess að hann fái aðstoð við hæfi. 

Aðgengið er nægt finnst mér. Við fáum þá aðstoð sem við viljum en ég held hún sé 

ekki notuð nógu mikið. Ég veit svo sem að notkun hefur aukist síðustu árin eða 

síðasta tuginn. En ég held að það það mætti nota hana miklu meira, heldur en gert 

er. Ég skil það alveg líka, því þegar maður er að byrja í starfinu þá er bara erfitt 
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að stíga fyrsta skrefið og fara til sérfræðings eða sálfræðings. Þar að segja 

þröskuldurinn er risa stór. En svo þegar maður áttar sig á því og stígur yfir hann 

og fer í viðtal þá hugsar maður, bíddu af hverju er ég ekki löngu búinn að þessu, 

bara bjáninn ég sko. Getur maður eiginlega sagt sko. Þetta bara skiptir máli. 

Maður þarf að læra að raða þessum hlutum sem maður er að hugsa um og vinna 

með á réttan stað. Ef við horfum á þetta eins og tölvudisk, bara geymslu svæðið á 

tölvunni sko, þetta er ekkert öðruvísi sko. 

Miðað við þessi orð þá skiptir miklu máli að vel sé haldið utanum þá sem eru að byrja og þeim 

sé hjálpað eins og kostur er að átta sig á því hversu gríðarlega gott það getur verið að sækja sér 

andlega aðstoð hjá fagfólki. Önnur ástæða þess að vel þarf að halda utanum þá sem eru að hefja 

ferilinn sinn hjá lögreglu kemur fram í þessu svari hjá viðmælanda: 

Svo er það sko, ef að viðkomandi setur sig í samband við starfsmannahald og eða 

aðra þá höfum við, skal ég segja ... Þá höfum við starfsmannahald sem margir vilja 

halda að sé miður gott en mín reynsla er sú að ef við leitum eftir aðstoðinni þá fáum 

við hana. Lögreglumenn eiga rétt á sálfræðiþjónustu sem og öðru ef við viljum. Við 

höfum betra aðgengi komi eitthvað líkamlegt fyrir, upp á slysó oft á tíðum, en 

auðvitað geta mistök átt sér stað með þessa úrvinnslu fyrir lögreglumenn eins og 

allt annað. En við þurfum svolítið að, við erum svolítið stolt stétt, að kyngja stundum 

stoltinu ... 

Ef þetta er sýn sem lögreglumenn hafa þegar þeir hefja störf þá getur það verið hindrun þess að 

þeim líði vel og gengi vel í starfi. Þar að segja ef þeir sem eru að koma inn í lögregluna eru 

fullir af stolti þá þurfa þeir að ná að kyngja því til þess að ná að sækja sér þá aðstoð sem þeir 

mögulega þurfa. Eins og fram hefur komið fannst öllum okkar viðmælendum aðgengið gott að 

aðstoð en vandinn væri kannski frekar falin hjá lögreglumönnunum sjálfum. Ein viðmælandi 

stakk upp á því hvernig hjálpa mætti lögreglumönnum betur og sést það í svari þess viðmælanda 

við spurningunni um aðgengi að aðstoð fyrir lögreglumenn. 

Já sko það er nægileg aðstoð ef að lögreglumenn sækja sér hana sjálfir en það er 

ekki mikið , mér finnst ekki mikið haldið að lögreglumönnum að þeir eigi að sækja 

sér aðstoð eftir einhver sérstök mál eða svoleiðis, það mætti verið eftirfylgni með 

því að það sé bara leitast eftir aðstoð fyrir fólk þúst þú varst í svona útkalli og við 

viljum að þú talir við einhvern mér finnst það svolítið vanta, en annars held ég að 

aðgengið sé alveg, MSL er með sálfræðing sem að finnur þá bara sálfræðing fyrir 
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viðkomandi lögreglumann sko, en það er kannski svolítið það að lögreglumenn 

þurfa sjálfir að sækjast eftir því , sem að er svolítið slæmt því að fólk kannski gerir 

sér ekki grein fyrir því að því líður illa eftir einhver útköll. 

Þessi viðmælandi eins og allir eru sammála um að aðgengið er nægilegt, en menn þurfa að 

sækja sér sjálfir aðstoðina, hún kemur ekki bara. En hérna sér viðmælandinn möguleika fyrir 

úrbætur að því leyti að lögregla mætti vera með einhverskonar eftirfylgni eftir þau mál sem taka 

meira á en önnur og hjálpa þannig þeim sem þurfa kannski aðstoð en eru of stoltir til þess að 

óska eftir hjálpini. 

 

5.4 Líðan lögreglumanna 

Eins og fram hefur komið finnst viðmælendum okkar ekki skorta aðgengið að aðstoð vegna 

andlegrar vanlíðan. Viðmælendum okkar virðist líða vel í starfi, þekkja sjálfa sig og átta sig á 

því hvenær þeir þurfa að losa um tilfinningar. Einn viðmælanda líkti þessu við ventil sem fyllist 

og þurfi að losa um reglulega svo maður geti hleypt ventlinum niður aftur og haldið áfram. 

… um sko, þetta er svona, hvað á ég að segja, þetta er svona ventill sko sem maður 

er að glíma við. Þú tekur, þú ferð í verkefni, þú verður fyrir ákveðnu áreiti, 

einhverjum tilfinningum sem þú ert að glíma við, þú safnar þeim upp sko. Og þegar 

það er búið að vera ákveðið lengi þá þarftu að losa tappann. Þá fara tilfinningar 

manns að hræra í manni og þú þarft að tala við einhvern til þess að létta á þér sko. 

Þannig að þegar maður var að glíma við þetta á sínum fyrstu árum þá vissi maður 

ekki um þennan ventil, hvað maður þoldi mikið. Og þá skiptir rosalega miklu máli 

að við sem vinnustaður séum að tala um verkefnið á svolítið opinskáan hátt, til þess 

að átta okkur á því, hvar/hvenær við þurfum aðstoð og hvenær ekki, sem 

einstaklingar. Ég hef alltaf gert þetta þannig, hvað núna síðast liðin hvað, já tæp 

15 ár þá hefur bara þegar ég finn að ventillinn er að verða fullur þá fer ég bara til 

sérfræðinga og tæmi ventillinn. Þannig að hann kemst aftur niður. Af því maður er 

búinn að átta sig á því hvernig tilfinningarnar eru að leika með mann. En ég svo 

sem, svo er gallinn við það þegar maður talar um hlutina svona langt aftur þá er 

farið að fenna yfir það sko, maður mann bara alltaf síðustu ár. En ég held að þetta 

hafi örugglega verið að glíma eitthvað við mann. Glíman hefur örugglega verið 

erfið þarna fyrstu kannski 5-6 árin. Jú maður var að hugsa um þetta og tók þetta 
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heim. Jú maður átti ung börn sjálfur, þau voru brothætt maður hafði áhyggjur af 

þeim o.s.frv. og svo framvegis. Núna eru þau orðinn fullorðin og þá kannski losar 

um líka það. Þetta eru allt svona samverkandi þættir sko. 

Þessi frásögn undirstrikar það kannski ágætlega að við þurfum að hugsa vel um þá sem eru að 

taka sín fyrstu skref í lögreglunni. Eins og þessi viðmælandi nefnir þá hefur þetta mögulega 

verið einhver glíma fyrstu 5-6 árin. En eftir að þessi viðmælandi áttaði sig á því hvernig ætti að 

tæma ventilinn og þekkja sjálfan sig þá varð þetta minni glíma. Viðmælendur sögðust flestir 

hafa notast við sálfræðiþjónustu sem í boði er fyrir lögreglumenn til þess að vinna úr sínum 

málum. Enginn þeirra sem rætt var við vildi meina að eitthvað eitt mál stæði sérstaklega eftir 

og hefði ekki náð að vinna úr því. Ein viðmælanda hafði orð á því þegar spurt var um það sem 

fer í gegnum hausinn á þeim á leið í verkefnið eða útkallið, að það sem færi í gegnum hausinn 

á honum væri að vonast til þess að enginn börn væru á vettvangi. Er við spurðum hann nánar 

út í þetta kom eftirfarandi svar: 

... ekki það að mér kvíði fyrir því á leiðinni á vettvang, en það er náttúrulega bara 

eins og með öll mál sem við förum í að ef maður getur samsvarað sér þessum 

aðstæðum þá náttla er það erfiðara ef maður fer í lögreglumann sem er að berja 

konuna sína, eða einhvern sem er svipuðum aldri, svipaðri stöðu og er að gera 

eitthvað svona, þá eru, er það náttúrulega erfiðara bara. Þess þá náttúrulega, út af 

ég á börn sjálfur þá fer þetta extra í taugarnar á mér þegar það eru hérna börn á 

heimilinu. Og náttúrulega bara þú veist að hérna eins og þið hafið væntanlega oft 

séð sjálf þá er bara mjög erfitt að finnast það vera eitthvað skólabókardæmi að 

börnin eiga ekki að vera þarna, þú veist. Og maður bara einhvern veginn gefur sér 

það að barnavernd muni koma og þá verður þetta allt í lagi. En svo fara þau bara 

og kíkjum á þetta á miðvikudaginn og tökum stöðuna þá. Það er bara, það fer ekkert 

meira í taugarnar á mér, í þessari vinnu, ekki neitt. 

Þetta svar lýsir því vel á hvaða hátt lögreglumenn geti lent í því að finna fyrir andlegum 

vanlíðan, ef þeir samsvara sér of mikið því sem er á vettvangi t.d. með því að eiga barn á 

svipuðum aldri eða þá að aðili málsins sé samstarfsfélagi. Þannig til þess að hámarka líkur á 

því að líðan verði góð hjá lögreglumönnum þá þyrfti að passa upp á þá sem eru að byrja og 

hjálpa þeim fyrstu árin í starfi og fylgjast með félaganum ef hann skyldi samsvara sér aðstæðum 

í útkalli eða á vettvangi. 
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5.5 Félagastuðningur 

Eins og fram hefur komið er félagastuðningurinn heiti yfir svo kallaðan jafningjastuðning, þar 

sem sá sem er í svipuðum aðstæðum og viðkomandi er í veitir stuðninginn. Félagastuðningur 

hefur verið hjá lögreglu síðan 2009. Allir okkar viðmælendur notuðust við einhverskonar form 

af félagastuðning og töldu félagastuðning hjálpa og virka. Þegar viðmælendur voru spurðir út í 

kennslu í lögregluskólanum á sínum tíma og kennslu háskólanámsins í lögreglufræðum, hvað 

varðar kennslu í að vinna úr andlegum vanlíðan þá fannst öllum skorta meiri kennslu í þeim 

málum, sumir nefndu þó félgagastuðninginn og sögðust hafa lært um hann í námi. Einn 

viðmælandi nefndi það sérstaklega að hafa verið búinn að starfa við aðra hluti áður en 

viðkomandi hóf störf hjá lögreglunni, í því samhengi nefndi viðkomandi 

sjúkraflutningamanninn. Viðkomandi taldi að sálfræði sem væri kennd þar hefði gagnast sér 

mikið í því að taka ekki mál inn á sig og þar hafði viðkomandi lært að þekkja sjálfan sig og þar 

af leiðandi ætti viðkomandi að geta áttað sig á því hvenær tilfinningar sem vöknuðu hjá honum 

væru kannski full miklar. Hérna er lýsing eins viðmælanda okkar á því hvernig félagastuðningur 

var fyrst hugsaður: „hann var hugsaður upphaflega til þess að við gætum svona spjallað við 

lögreglumennina og veita svona, grunnþjónustu aðstoð ef menn ættu í krísu að etja“. Þessi 

viðmælandi hefur farið nokkrum sinnum á námskeið þar sem kennt er hvernig skal veita 

félagastuðning. Þetta hefur þó tekið breytingum eins og sjá má í þessum orðum, „síðan hefur 

þetta þróast út í það að vera, eða sko veita upplýsingarnar og hvetja fólk til að fara til 

sérfræðinga miklu meira heldur en kannski að veit aðstoðina tímabundið, og reyna vera meira 

svona fræðslu ventill”. Áherslur og sjónarhorn þeirra sem hlotið hafa félagastuðnings kennslu 

virðist geta verið mismunandi en einn viðmǽlandi okkar sem hlotið hafði kennslu í 

félagastuðningi sagði eftirfarandi um sitt hlutverk sem félagastuðnings veitandi: 

Ég sjálfur hef fókuserað mest á hérna unga fólkið sem er að byrja sín fyrstu skref í 

lögreglunni og fyrstu kannski 3 árin. Og er að ýta alveg bara farðu farðu farðu til 

sérfræðings, bara drífðu þig. Af því að það bara hjálpar. Og þetta hjálpar ekki bara 

einstaklingunum sjálfum sko, þetta er náttúrulega bara, þú ert í vinnunni, heima 

hjá þér, frítímanum þínum. Og allt eitthvað af þessu getur conflict að hvort annað 

sko. Og ef það eru vandamál heima hjá þér þá conflictar þú í vinnunni þinni. Og 

mögulega öfugt. Svo getur frítíminn þinn conflict að við allt hitt. Og það þarf 

stundum bara að leysa úr skjóðunni til þess að létta á sér sko, og átta sig á því hvað 

er forgangsatriði og hvað ekki. 
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Hér er greinilegt að þessum tiltekna viðmælanda finnst skipta miklu máli að þeir sem eru að 

byrja í lögreglunni nýti sér þá þjónustu sem í boði er, til þess að vinnan fari nú ekki að hafa 

slæm áhrif á aðra þætti í lífi viðkomandi. Viðmælendur eru sammála um kosti 

félagastuðningsins og notast við hann ef þurfa þykir. Flestir höfðu einnig á einhverjum 

tímapunkti yfir starfsferilinn að notast við sálfræði þjónustu sem í boði er fyrir þá sem starfa 

hjá lögreglunni. Einhverjir nefndu einnig að eiga sér nokkra trausta vini innan lögreglunnar sem 

þeir leituðu til ef eitthvað væri að, sem er líka ákveðin útgáfa af félagastuðningi. 

 

5.6 Svartur húmor 

Svartur húmor hefur þekkst innan lögreglunnar lengi. Allir okkar viðmælendur nefndu svartan 

húmor í viðtali sínu. Þegar spurt var viðmælendur nánar út í svartan húmor komu nokkur 

áhugaverð svör. Viðmælendur nefndu bæði kosta og galla við slíkan húmor en telja hann þó 

mikilvægan part af starfinu. Við komumst að því að viðmælendur töldu svartan húmor  ákveðna 

spennulosun og tæki til að halda fjarlægð frá ömurlegum aðstæðum. Eins og einn viðmælandi 

sagði:  

Þetta er ákveðin spennu losun. Þú losar um ákveðna spennu. Þú í raun og veru 

nærð í gang ákveðni umræðu sem auðvitað þarf að fara fram á ákveðinni nærgætni, 

og passa sig á því hverjir heyra. En þannig ertu í raun að taka ákveðna viðrun á 

því sem að gerðist. En við gerum það bara okkar í milli. Þetta er mjög vand með 

farið og þarf að gera af virðingu af því manni gæti orðið það á að ef maður er orðin 

of kærulaus í þessu að segja eitthvað sem einhver annar heyrir sem hefði ekki átt 

að heyra það, þá er maður í mjög vondum málum. En maður notar þetta í ákveðinni 

spennu losun, eða úrvinnslu. 

 Viðmælendur eru sammála um að þegar svartur húmor er notaður er það einungis við félaga 

sem þeir þekkja vel til og treysta. Lögreglumönnum finnst mikilvægt að geta fundið eitthvað 

jákvætt í erfiðum aðstæðum og snúa ljótum hlutum yfir í jafnvel fyndna með því að nota svartan 

húmor segir einn viðmælandi: 

það gerir vinnuna kannski aðeins minna raunverulega og alvarleikann kannski 

aðeins minni ef að maður getur haft einhvers konar húmor fyrir því, en ég held samt 

sem áður að það séu margir lögreglumenn sem að nota svartan húmor til að sjá 

ljós í einhverjum ömurlegum málum og erfiðum aðstæðum. 
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Hvað varðar galla við notkun svarta húmorsins að sögn eins viðmælanda, þá nefnir hann að 

galli við svarta húmorinn er að það sé óskýr lína hvenær svartur húmor telst vera eðlilegur og 

hvenær ekki. Hann talar um að hægt sé að lenda í óþægilegum aðstæðum ef maður passar sig 

ekki og fer langt yfir strikið, sérstaklega í viðkvæmum aðstæðum og því þurfa menn að vera 

dannaðir áður en þeir nota slíkan húmor. Allt í allt telja viðmælendur að svarti húmorinn hefur 

fleiri kosti en galla og að hann sé mikilvægur til þess að vinna úr erfiðum málum með því að 

breyta þeim yfir í eitthvað fyndið. Þó þarf að gæta meðalhófs og gera sér grein fyrir umhverfinu 

áður en húmorinn er notaður. 
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6 Samantekt og niðurstöður 

Í stuttu máli má segja að heimilisofbeldi sé ofbeldi af hálfu aðila sem er eða hefur verið þolanda 

nákominn, ofbeldið getur líka verið í garð þriðja aðila. Þar að segja vinum, fjölskyldu eða nýjum 

maka þolanda. Birtingarmyndir heimilisofbeldis geta verið af mörgum toga svo sem andlegt, 

kynferðislegt, fjárhagslegt, starfrænt og líkamlegt. Ofbeldinu fylgir oft á tíðum líka ógnanir og 

hótanir, stjórnun og þvinganir. Óvissa var um lagarama heimilisofbeldis þar til 2016 þegar 

almennum hegningarlögum var breytt og 218. gr. b var bætt við þar sem refsing var lögð við 

því sem við köllum heimilisofbeldi. Stuttu fyrir þessa lagabreytingu eða árið 2014 ákvað 

Ríkislögreglustjóri að innleiða verklag hjá öllum embætum lögreglu á landinu. Verklagið átti 

að betrumbæta þjónustu við þolendur. Í grófum dráttum þá fær lögregla félagsþjónustu til þess 

að koma og hjálpa þolanda, kallar til barnavernd ef börn búa á heimilinu eða hafa orðið vitni 

að ofbeldinu, svo er einnig kallaður til rannsóknarlögreglumaður. Með þessu er hægt að fá betri 

rannsókn í málið og hjálpa þolandanum hvað mest.  

Menntun lögreglumanna fór á háskólastig árið 2016. Einungis er einn áfangi kenndur í 

háskólanáminu hvað varðar sálfræði og snýr sá áfangi að kenningum sem hægt er að nýta sér í 

starfi. Lögrelgumenn fara hins vegar í nokkra áfanga sem snúa að lögfræði og þar er farið yfir 

lagaheimildir í heimilisofbeldum ásamt birtingarmyndum þess.  

Streitu má skipta í tvo flokka, streituvald og streituviðbragð. Eins og orðin gefa til kynna 

þá er streituvaldur eitthvað sem veldur streitu, s.s. aðsteðjandi hætta. Streituviðbragð er 

viðbragð líkamans við streituvaldinum. Streituvaldi innan lögreglunnar má skipta í tvo flokka, 

verkefnatengd streita og svo stjórnsýsluleg streita. Kannanir hafa sýnt fram á að lögreglumenn 

á höfðuborgarsvæðinu finni fyrir meiri streitu en kollegar þeirra á landsbyggðinni. Einnig eru 

þeir í vaktarvinnu að finna fyrir meiri streitu en þeir sem eru í dagvinnu. Karlkyns lögreglumenn 

finna einnig fyrir meiri streitu en kvenkyns lögregumenn. Starfsaldur skipti líka máli, sem og 

menntun. Menntaðir finna fyrir meiri streitu en ómenntaðir og þeir sem starfað hafa í 15 ár eða 

meira finna fyrir minni streitu. Lögreglumönnum stendur til boða að leita sér sálfræði aðstoðar 

til þess að vinna úr streitu, einnig er svokallaður félagastuðningur innan lögreglunnar. 

Félagastuðningur snýst um að geta leitað sér aðstoðar hjá félaganum sem er í svipuðum 

aðstæðum og hann sjálfur og getur því skilið félagann betur. Innan lögreglunnar ríkrir einnig 

mikill svartur húmor sem getur hjálpað til við að vinna úr streitu.  
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Markmið þessarar ritgerðar var að kanna hvort að erfið mál eins og heimilisofbeldi 

hefðu áhrif á líðan lögreglumanna, einnig hvort að lögreglumenn hefðu greiðan aðgang að 

aðstoð og svo hvort að nægilega vel sé fjallað um andlega heilsu lögreglumanna í menntun 

þeirra. Í rannsókninni var notast við hentugleikaúrtak, þar sem rannsakendur völdu 

viðmælendur. Starfsvið þeirra sem rætt var við var varðstjóri/rannsóknarlögreglumaður eða 

ofar. Notast var við eigindlega viðtalstækni.  

Lögreglumenn sem rætt var við voru almennt ánægðir með að komið væri verklag í 

heimilisofbeldismálum þó það væri ekki gallalaust. Sumir nefndu það að verklagið mætti vera 

meira lifandi líkt og þeir sem unnið er með. Einnig mæti opna rammann aðeins meira þannig 

að lögreglumenn sjálfir gætu metið það hvort um heimilisofbeldi eða ágreining sé að ræða. 

Einnig kom það fram að upplýsingar um árangur mála mætti skila sér til lögrelgumannana svo 

þeir gætu gert sér grein fyrir því hvað virkar og hvað ekki. 

Börn á vettvangi eða viðriðin mál var eitthvað sem bar á góma hjá öllum 

viðmælendum.Viðmælendur nefndu meðal annars að með börn á eða viðriðinn vettvang kom 

aukið verklag og meira sem þurfti að hafa í huga, svo sem barnavernd. Viðmælendur töluðu um 

að reiði kæmi upp þegar börn væru þolendur í heimilisofbeldismálum. Viðmælendur komu 

einnig inná það að því yngri sem börnin væru því erfiðara væri að ná til þeirra.  

Viðmælendur voru sammála því að aðgengi að andlegri aðstoð fyrir lögreglumenn væri 

gott, sumir nefndu það meira að segja að þetta væri bara einn póstur og svo mæting. 

Viðmælendum fannst hinsvegar ábótavant að lögreglumenn notuðu þá aðstoð sem í boði væri. 

Einnig var það greinilegt að viðmælendum fannst skipta máli að halda vel um þá sem væru að 

byrja sinn feril í lögrelgunni. 

Þeir lögreglumenn sem rætt var við þekktu allir þær leiðir sem hægt var að notast við til 

þess að fá aðstoð ef þeim liði illa og kváðust flestir á einhverjum tímapunkti hafa nýtt sér þá 

aðstoð. Öllum leið þó vel í starfi og hikuðu ekki við það að sækja sér aðstoð ef vanlíðan fór að 

læðast að þeim. Einn lögreglumaður benti einnig á að það sem gerði hluti kannski erfiða væri 

ef þeir samsvara sér of mikið með því sem á sér stað á vettvangi, til dæmis ef þeir eiga barn á 

svipuðum aldri eða eru á svipuðum aldri og gerandinn. 

Allir okkar viðmælendur notuðust við félagastuðning og báru þeirri aðferð góða söguna. 

Félagastuðningurinn var mismunandi eftir því hver átti í hlut en nokkrir af viðmælendunum 

höfðu lokið námskeiði í félagastuðningi þar sem menn hlutu kennslu í hvernig veita skuli 

félagastuðning. Svartur húmor kom einnig upp hjá öllum viðmælendum. Svörtum húmor var 

líkt við ákveðna spennulosun. Viðmælendur töldu að svartur húmor gæti líka minnkað 
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raunveruleikann og gert aðstæður minna alvarlegar sem hjálpaði þannig til við að taka 

verkefnum ekki nærri sér.  
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7 Lokaorð og tillögur að úrbótum 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að það hafði áhrif á tilfinningar og hugsanir lögreglumanna 

ef að börn væru á vettvangi heimilisofbeldismála. Viðmælendur töldu að með tilkomu verklags 

um meðferð og skráningu heimilisofbeldis væri meira náð utan um slík mál en þó væri verklagið 

ekki gallalaust. Aðgengi að aðstoð fyrir lögreglumenn væri gott en lögreglumenn þyrftu að vera 

duglegri að sækja sér hana. Þáttakendur voru sammála um að ekki var fjallað nægilega mikið 

um andlega heilsu lögreglumanna í þeirra námi á sínum tíma en að umræða er varðar andlega 

heilsu lögreglumanna væri mun meiri og opnari nú á dögum en áður. Með þessar niðurstöður í 

huga væri gagnlegt að bæta við meiri umfjöllun um andlega heilsu lögreglumanna bæði í  

menntun þeirra og hjá embættinu sjálfu, þar sem að eldri starfandi lögreglumenn fengu ekki 

slíka fræðslu á sínum tíma. Mikilvægt er að nýútskrifaðir eða þeir sem eru enn í náminu fái ráð 

og leiðbeiningar um hvernig sé best að leita sér aðstoðar ef það skildi koma til þess. Einnig 

þyrfti að leggja áherslu á eftirfylgni með hvort öðru þegar um er að ræða erfið mál. Hvað varðar 

verklag heimilisofbeldismála, þá væri hægt að bæta það með því að hafa það stigbreytt eftir 

alvarleika ásamt því að hafa það meira „lifandi“ eins og fólkið sem unnið er með, með því að 

leyfa lögreglumönnum á vettvangi að ákveða hvort um heimilisofbeldi eða ágreining sé að 

ræða. Að lokum mætti upplýsa lögreglumenn betur um árangur og stöðu mála, svo að 

lögreglumenn geti áttað sig á því hvað virkar og hvað ekki. 
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Viðaukar 
Viðauki 1 

Spurningalisti - hálfstaðlaður 

1. Kyn 
 

2. Aldur 
 

3. Hver er þín fjölskyldustaða? 
 

4. Hvert er þitt starfssvið og starfsaldur? 
 

5. Hvaða menntun hefur þú? 
 

6. Hefur þú farið í heimilisofbeldismál og hvað var erfitt við það? Hvað er langt síðan 
þetta mál var? 

 
7. Geturu lýst því í grófum dráttum? 

 
8. Hvernig leið þér á leiðinni í útkallið? 

 
9. Finnst þér það hafa áhrif á þína líðan ef börn eru þolendur heimilisofbeldis? 

 
10. Hvernig leið þér eftir útkallið? 

 
11. Hafði þín líðan áhrif á fjölskyldu þína og/eða vini? 

 
12. Hvernig tókst þér að vinna úr þínum eigin tilfinningum eftir útkallið? 

 
13. Hvaða aðferð nortar þú við að vinna úr þessum tilfinningum? 

 
14. Hefur þú notast við sálfræðiaðstoð eftir svona erfið mál? 

 
15. Fannst þér nægt aðgengi að aðstoð? 

 
16. Finnst þér vera fjallað nógu mikið um andlega heilsu lögreglumanna í skólanum? 

 
17. Myndir þú vinna úr tilfinningunum öðruvísi í dag? 
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18. Hefur þú setið viðrunarfund? 
 

19. Ert þú sáttur við verkferla lögreglu í heimilisofbeldismálum? 
 

20. Hefur fjölskyldustaðan þín breyst eftir þetta? 
 

21. Er eitthvað annað sem þú vilt bæta við? 
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Viðauki 2 
Samþykkisblað 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna hvernig útköll í heimilisofbeldi hafa áhrif á líðan 

starfandi lögreglumanna hjá LRH. Rannsóknin verður framkvæmd af tveimur nemendum við 

Háskólann á Akureyri undir leiðsögn Maríu Bjarnadóttur. 

Þátttaka í rannsókninni felur í sér að taka þátt í stuttu viðtali sem mun fara fram á Zoom 

samskiptaforritinu. Notast verður við u.þ.b. 21 staðlaðar og óstaðlaðar spurningar. Mikilvægt 

er að þátttakendur í rannsókninni gefi áreiðanleg svör og svara öllum þeim spurningum sem 

varða lagðar fyrir eins heiðarlega og unnt er. Þátttakanda er heimilt að neita að svara 

spurningum sem hann treystir sér ekki til þess að svara. 

Með því að undirrita þetta skjal, staðfestir þú, að þú hafir lesið tilgang rannsóknarinnar og 

leiðbeiningar og að þú heimilir að svör þín verða notuð í rannsóknarskyni. Þátttaka er með 

öllu nafnlaus og ekki verður hægt að rekja einstök svör til þátttakenda. Ef þú kýst að gera svo, 

þá er þér frjálst að hætta við þátttöku í rannsókninni hvenær sem er. 

Ef einhverjar spurningar vakna hjá þátttakendum í rannsókninni má hafa samband við okkur í 

tölvupósti á netfangið ha180209@unak.is eða Maríu Bjarnadóttur, aðjúnkt með tölvupósti 

m.bjarnadottir@sussex.ac.uk. 

Með fyrirfram þökk, 

Erlingur Örn Árnason, B.A. nemi í lögreglufræði 

Katrin Ragnarovna Tryggvason, B.A nemi í lögreglufræði 
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Katrin Ragnarovna Tryggvason 


