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Ágrip 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða áherslur og mikilvægi stiglækkandi aðferða (e. de-

escalation techniques) í þjálfun lögreglumanna. Með stiglækkandi aðferðum er átt við að ráða 

úr aðstæðum án valdbeitingar eða með vægustu mögulegu úrræðum. Oftast eru aðferðirnar í 

formi samskipta til að draga úr ógnun og hættu á ofbeldi og opna fyrir aðrar leiðir til að ná 

farsælli úrlausn mála. Með stiglækkandi aðferðum er tilgangurinn einnig að draga úr hættu á 

meiðslum bæði hjá borgurum og lögreglumönnum. Á Norðurlöndunum er tíðni meiðsla há 

meðal lögreglumanna en þau meiðsli koma til að stærstum hluta vegna lögregluafskipta. Í dag 

fær valdbeiting, framkoma og framganga lögreglu í vestrænum samfélögum mikla athygli í 

fjölmiðlum og hjá almenningi almennt. Sú athygli er aðallega sprottin af sláandi birtingarmynd 

valdbeitingar hjá bandarísku lögreglunni. Sem dæmi má nefna hið þekkta mál 

lögreglumannsins Derek Chauvin, en harkaleg framganga hans við handtöku George Floyd er 

talin hafa valdið dauða hans.  

Mál George Floyd og önnur lík hafa leitt til mikils óróleika í bandarísku samfélagi og 

mótmæla á götum úti en einnig háværrar kröfu um breytingar á löggæsluaðferðum. Í þessari 

ritgerð er greint frá notkun og þjálfun stiglækkandi aðferða í Bandaríkjunum, Íslandi og hinum 

Norðurlöndunum. Niðurstöður rannsóknar okkar sýna að grunnþekking stiglækkandi aðferða 

er sótt að miklu leyti til bandarísku lögreglunnar þar sem mikill þrýstingur hefur undanfarið 

verið á frekari innleiðingu aðferðanna og að lögreglulið marki sér betra verklag og nýja 

stefnu með aukinni áherslu á að vernda mannslíf. Þá eru stiglækkandi aðferðir rauði þráðurinn 

í lögreglunámi á Norðurlöndunum og kemur sterkt fram bæði í bóklegu námi og verklegri 

þjálfun.  

Niðurstöður okkar sýna að lögð er mikil áhersla á notkun stiglækkandi aðferða á Íslandi 

og hinum Norðurlöndunum en undir öðrum formerkjum og heitum. Þetta eru í raun aðferðirnar 

sem gera lögregluliðin á Norðurlöndum mannúðlegri en víðast annars staðar og skilar sér meðal 

annars í miklu trausti almennings. Í Bandaríkjunum er hin mikla krafa á frekari notkun 

stiglækkandi aðferða tilkomin vegna afstöðu flestra aðila til þess að koma í veg fyrir óhóflega 

valdbeitingu og ofbeldi en í því liggur mikilvægi stiglækkandi aðferða.    

 

Lykilorð: lögregla, stiglækkandi aðferðir, meðalhóf, þjálfun, samskipti. 
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Abstract 

 The aim of this thesis is to examine how de-escalation techniques shape police training and 

their importance. De-escalation techniques are skills police officers use to resolve 

situations without force or using the least amount of force possible. Usually that involves 

communication to reduce threats and the risk of violence and finding other successful solutions. 

The main purpose of de-escalation techniques is to prevent injuries to both citizens and police. 

Rates of injury within Nordic police services are quite high. Injuries are mainly due to citizen-

police interaction. These days police use of force and police misconduct in Western societies 

receives a great deal of attention in the media and by the general public. This stems in large part 

from shocking news coverage of police misuse of force in the United States. Well known in 

this regard is the case of police officer Derek Chauvin, whose brutal tactics are believed to have 

killed George Floyd as he was being arrested.  

The case of George Floyd and other similar incidents have led to unrest in American 

society, street protests and loud demands for police reform. This thesis explores the use and 

training of de-escalations in the United States, Iceland and the other Nordic countries. Our 

results show that knowledge of de-escalation techniques is mostly drawn from US law 

enforcement. There the emphasis has been further implementing de-escalation techniques and 

police reform with an increased emphasis on protecting human lives. De-escalation techniques 

are a common thread in Iceland and Nordic police training in general and this is strongly 

reflected in both theoretical and practical training, but under different pretexts and label. This 

method is considered to make Nordic policing more humane than most elsewhere and foster 

high public trust in the police. In the United States, the call for more emphasis on de-escalation 

methods aims to decrease misuse of force and police violence, which highlights the importance 

of de-escalation techniques. 

 
Keywords: police, de-escalation techniques, proportionality, police training, communication. 
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1 Inngangur 

Verkefni lögreglunnar eru oft flókin, viðkvæm og margþætt. Þótt flestir telji sig vita hvað 

lögreglan gerir þá átta fæstir sig á raunstöðu lögreglustarfsins í nútímasamfélagi (Bayley, 

2016). Hlutverk lögreglu er að halda uppi lögum og reglu og er hún er helsti handhafi 

lögregluvalds hérlendis. Í lögregluvaldi felst meðal annars vald til þess að gefa fyrirskipanir 

og grípa til aðgerða gegn borgurum, jafnvel í formi valdbeitingar reynist það nauðsynlegt 

(Þingskjal nr. 783/1995-1996). Þá er það hluti af starfinu að „hlaupa inn í aðstæður, þegar 

aðrir hlaupa frá“ og þótt lagaramminn sé skýr þá eru aðstæður á vettvangi það oft ekki. Ef til 

valdbeitingar kemur þurfa að vera til staðar aðstæður sem ógna velferð almennings og/eða 

lögreglu og þá þarf að standa rétt að valdbeitingunni sjálfri.   

Ein leið til valdbeitingar er stiglækkandi aðferð (e. de-escalation) en í þessari ritgerð 

er stuðst við eftirfarandi skilgreiningu á þessari nálgun:  

Að grípa til aðgerða eða samskipta í aðstæðum þar sem líklega mun koma til valdbeitingar í 

þeim tilgangi að draga úr yfirvofandi ógn og hættu á ofbeldi svo hægt sé að nýta tímann til að 

meta önnur úrræði eða kalla eftir frekari aðstoð og leysa þannig úr aðstæðum án valdbeitingar 

eða með beitingu vægustu mögulegu úrræða (IACP, 2020, bls.2).   

Með stiglækkandi aðferðum eru lögreglumenn þjálfaðir til að auka getu sína í ákvarðanatöku, 

samskiptafærni og álagsstjórnun. Lögreglumaður ætti að geta stigið inn í erfiðar aðstæður 

með skýra hugsun, skýr markmið, einbeittan huga og getu til að taka yfirvegaðar ákvarðanir. 

Á sama tíma ætti hann að geta haldið vissu jafnvægi á aðstæðum og leitt þær til farsælla 

lausna. Andlegur undirbúningur er ekki síður mikilvægur heldur en líkamlegur en hugarástand 

lögreglumanns spilar stórt hlutverk við afgreiðslu verkefna. Krefjandi verkefni kalla á að 

lögreglumenn komi vel undirbúnir á vettvang en með því aukast líkurnar á því á að þeir 

haldist yfirvegaðir (Ólafur Örn Bragason og Guðmundur Ásgeirsson, munnleg heimild, 5. 

mars 2021).  

Aðrir þættir sem hafa áhrif á stiglækkandi nálgun er til að mynda fjöldi 

lögreglumanna, fjarlægð, aðgengi lögreglumanna að aðstoð og þjónustu og verkefnafjöldi. 

Stiglækkandi aðferðir eru ekki óþekktar hérlendis en þessi nálgun og íslenska 

meðalhófsreglan kallast á. Meðalhófsreglan felst í því að ná lögmætu markmiði með vægasta 

mögulega móti og ekki fara strangar í sakirnar en brýn nauðsyn ber til (Stjórnsýslulög nr. 

37/1993). Áherslan þarna er öryggi allra á vettvangi, almennings og lögreglu. Að efla öryggi 
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lögreglumanna er mikilvægt en vinnuslys eru tíð meðal þeirra hérlendis og erlendis miðað við 

aðrar sambærilegar starfsstéttir. Meðal íslenskra lögreglumanna er algengasta vinnuslysið 

högg sem lögreglumaður fær vegna afskipta af einstaklingi (Vinnueftirlitið, 2017).   

Lögreglunám er ólíkt milli þjóða en á Norðurlöndunum er námið í flestum tilfellum 

(nema í Danmörku) háskólanám sem leiðir til háskólagráðu. Lengd lögreglunáms á 

Norðurlöndunum er frá tveimur árum til þriggja ára sem skiptist milli bóklegs náms, 

verklegrar þjálfunar og starfsnáms. Hér er átt við löndin Noreg, Ísland, Svíþjóð, Finnland, 

Danmörk og Færeyjar en lögreglumenn í Færeyjum þurfa að sækja nám sitt til Danmerkur.  Í 

Bandaríkjunum er lögreglunám um 19 vikur. Þar eru ekki sömu forkröfur og eru inn í 

lögreglunám á Norðurlöndunum (Fekjær og Petersson, 2020). Nálgun lögreglunáms á 

Norðurlöndunum á stiglækkandi aðferðir er í grunninn mjög lík, þ.e. að ekki eru kennd 

sérstök stiglækkandi fög heldur eru stiglækkandi aðferðir rauði þráðurinn í gegnum allt nám 

þeirra.   

Markmið þessarar ritgerðar er, sem fyrr segir, að draga fram mikilvægi stiglækkandi 

aðferða í valdbeitingu lögreglu. Rannsóknarspurningarnar sem leitað er svara við eru: Hvernig 

birtist áherslan á stiglækkandi aðferðir í þjálfun lögreglumanna? Hvert er mikilvægi 

stiglækkandi aðferða?    

Við val á ritgerðarefni voru nokkrir þættir sem spiluðu inn í en báðir höfundar eru 

starfandi lögreglumenn með samtals yfir 40 ára reynslu í starfi í þéttbýlis- og 

dreifbýlislöggæslu. Þrátt fyrir mikla reynslu af notkun stiglækkandi aðferða þá vildu höfundar 

skoða betur kjarna og grunnhugmyndir fræðanna og dýpka þannig skilning sinn. Þá er það 

einnig okkar von sem nemendur Háskólans á Akureyri í lögreglu- og löggæslufræði að veita 

innsýn inn í nám og starf lögreglumannsins útfrá nálgun vægari úrræða og sýna fram á 

mikilvægi stiglækkandi aðferða.   

Ritgerð þessi skiptist upp í sjö kafla að inngangi meðtöldum. Í öðrum kafla er fjallað 

um hlutverk og skyldur lögreglumanna. Farið er sérstaklega yfir meðalhófsregluna, 

valdbeitingu, valdbeitingarheimildir og lögregluvald. Í þriðja kafla eru stiglækkandi aðferðir 

skilgreindar. Fjórði kafli fjallar nánar um bandarísku lögregluna og áherslur hennar á 

stiglækkandi aðferðir. Þá eru skoðuð tilmæli til lögregluliða, krísuíhlutun, námskeið og 

gagnrýni. Fimmti kafli fjallar um gögn og aðferðir. Við gerð ritgerðarinnar var leitað til 

Mennta- og starfsþróunarsetur lögreglunnar og  fulltrúa lögreglunáms annarra Norðurlanda 

við gagnaöflun. Annars vegar fór gagnaöflun fram með viðtali augliti til auglitis og hins vegar 
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með bréfaskriftum við fulltrúa lögreglunáms á hinum Norðurlöndunum. Í sjötta kafla er 

fjallað um Norðurlöndin og farið yfir þjálfunarþætti lögreglunáms þeirra þjóða. Að lokum er 

sjöundi kafli þar sem er samantekt og niðurstöður. 

 

2 Hlutverk og skyldur lögreglu 

Lögreglan er sú stjórnvaldsstofnun sem annast löggæslu í víðustu merkingu. Hlutverk hennar 

er að tryggja réttaröryggi borgaranna og gæta almannaöryggis, berjast gegn og ljóstra upp um 

afbrot, halda uppi almannafriði og allsherjarreglu og margt fleira. Hlutverk hinnar 

einkennisklæddu lögreglu, oft kölluð almenn lögregla, er að sinna útköllum og vera til staðar 

sem viðbragðssveit. Þess á milli sinnir hún skilvirku eftirliti og frumrannsóknum mála með 

það að markmiði að ljúka sem flestum málum í framhaldi af fyrstu inngripum lögreglumanna. 

Almenn lögregla er framvarðarsveit lögreglunnar og gegnir mikilvægu hlutverki í 

grunnþjónustu hennar. Í daglegum störfum lögreglunnar er þjónustuhlutverkið sérstaklega 

veigamikið en í því felst að greiða götu borgaranna eftir því sem við á og liðsinna þegar 

erfiðleikar eða hætta steðjar að. Það jákvæða hugarfar sem almennt ríkir gagnvart lögreglunni 

á Íslandi byggir að miklu leyti á því hvernig lögreglan sinnir þjónustu- og hjálparhlutverkinu 

(Ríkislögreglustjórinn, 2009). Samkvæmt rannsókn Félagsvísindastofnunar Háskóla 

Íslands ber mikill meirihluti landsmanna traust til lögreglunnar. Um 83% þátttakenda voru 

mjög eða frekar sammála fullyrðingunni: Ég ber traust til lögreglu og starfa hennar og er það 

svipað hlutfall og hefur verið frá árinu 2016 (Margrét Valdimarsdóttir, 2020). Samfélagið 

leggur traust sitt á lögregluna og því er mikilvægt að lögreglan standi undir því trausti 

sem henni er sýnt með því að gegna hlutverki sínu af heiðarleika, hlutlægni, þekkingu og 

réttsýni. Rannsóknir hafa sýnt að lögreglumenn á Norðurlöndunum eru talsvert heiðarlegri og 

meta háttsemi á „gráa svæðinu“ alvarlegri en lögreglumenn í öðrum vestrænum 

samfélögum (Ólafur Örn Bragason, 2005; Guðmundur Guðjónsson, 2003). Heiðarleiki 

lögreglu í Bandaríkjunum er meira rannsakaður sem kerfisbundinn vandi heldur en vandi 

einstakra lögreglumanna (Ólafur, 2005).  

Hlutverk lögreglu er hins vegar flókið og þrátt fyrir sterka ímynd um harðjaxla að 

berjast gegn glæpum (e. crime fighters) þá er lögreglustarfið um margt líkt annarri 

félagsþjónustu. Þegar önnur opinber þjónusta bregst eða er ekki til staðar þá verður lögreglan 
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oft að stíga inn í og bjarga því sem bjargað verður. Á sama tíma og þessi þjónusta 

lögreglunnar hefur aukist jafnt og þétt hefur sú skoðun orðið háværari innan löggæslunnar 

að draga þurfi úr umfangi þessara verkefna í daglegum löggæslustörfum. Lögreglumenn hafa 

bent á að þá skorti nauðsynlega þjálfun og önnur úrræði ef þeir eiga að geta sinnt þessum 

verkefnum vel. Þjálfun í stiglækkandi aðferðum er hluti af þeirri nálgun en þó að um sé að 

ræða ákveðna breytingu frá hefðbundinni lögregluþjálfun og harðjaxlaímyndinni þá eru 

stiglækkandi aðferðir hluti af frumskyldum lögreglunnar (Morabito, Watson og Draine, 

2013). 

Fræðimenn sem rannsakað hafa störf lögreglumanna í gegnum árin gera sér grein fyrir 

því að hlutverk og skyldur lögreglumanna geta verið afar erfið viðureignar, sérstaklega þegar 

lögreglumenn standa frammi fyrir ofbeldisfullu fólki sem hlýðir ekki fyrirmælum þeirra. 

Hugmyndinni um hinn fagmannlega lögreglumann hefur verið lýst sem þeim sem notar 

vægari úrræði til þess að lægja öldurnar og beitir einungis valdi þegar það er nauðsynlegt. 

Megináhersla lögreglumanns ætti nefnilega ávallt að vera að lágmarka skaða einstaklinga og 

hámarka öryggi almennings. Þannig má segja að undirliggjandi gildi stiglækkandi 

aðferða séu hvorki nýjar í fræðunum né löggæslunni (Todak og March, 2021).    

Með stjórnsýsluhugtakinu er oftast átt við opinbera stjórnsýslu 

(e. public administration), sem í víðasta skilningi felur í sér alla starfsemi stofnana 

framkvæmdavaldsins, þ.e.a.s. alla starfsemi ríkisvaldsins sem ekki telst til 

löggjafar- og dómsvaldsins, til dæmis starfsemi ríkisstofnanna [þ. á m. allra 

lögregluembætta] (Ómar Hlynur Kristmundsson, 2005). Kröfur til stjórnsýslunnar eru m.a. að 

mannleg sjónarmið skipta miklu máli vegna þess að í sínum daglegu störfum hafa stjórnvöld 

samskipti við fólk. Framkoma við fólk þarf að vera með þeim hætti að það geti borið traust til 

stjórnsýslunnar. Starfsmenn stjórnsýslunnar, opinberir starfsmenn [þ. á m. 

lögreglumenn] verða að sýna fólki virðingu, tillitssemi og vinsamlegt viðmót. Í þeim tilgangi 

geta opinberir starfsmenn þurft að setja sig í spor borgarans til þess að gera sér grein fyrir því 

hvernig störf þeirra geta haft áhrif  á líf hans og upplifun. 

Opinberum starfsmönnum ber því að forðast óviðeigandi ummæli eða að setja þau 

fram með hrokafullum tóni. Þegar þeir veita borgurum upplýsingar eða álit þá ber þeim að 

gera það af yfirvegun og hófsemi. Opinberir starfsmenn þurfa einnig að gæta að orðfæri sínu 

og vera kurteisir við borgarana. Í samræmi við þau sjónarmið og kröfuna um mannlega 

stjórnsýslu þykir rétt að ef stjórnvald geri mistök þá biðji þau viðkomandi afsökunar á þeim 
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og, ef ástæða er til, leiti leiða til að leiðrétta þau nema annað mæli því sérstaklega í mót. Þó 

skal það tekið sérstaklega fram að takmörk geta að sjálfsögðu verið á því hversu 

vingjarnlegir og kurteisir opinberir starfsmenn geta verið, eins og t.d. við handtökur 

eða framkvæmd annarra þvingunarúrræða (Hafsteinn Dan Kristjánsson, 2016).  

 

2.1 Meðalhófsreglan og lögregluvald 

Í fyrsta erindisbréfi handa löggæslumönnum í Reykjavík frá 1889 er að finna mörg fyrirmæli 

og grundvallarreglur sem núgildandi lögreglulög byggja á. Má sem dæmi nefna að í 4. gr. 

erindisbréfsins, sem fjallar um heimild lögreglu til að taka menn fasta, 

kemur  meðalhófsreglan (e. principle of proportionality) glögglega fram: „Heimild þá er 

löggæzlumönnum er veitt til að taka menn fasta, skulu þeir varast að nota að ófyrirsynju, og, 

þegar þeir beita henni, forðast allar misþyrmingar“ (Þingskjal nr. 783/1995-1996). 

Í dag er meðalhófsreglan lögfest í 12. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 og byggir á 

meginreglu á sviði stjórnsýsluréttar sem afmarkast m.a. af grunngildum sem orða má með 

eftirfarandi hætti: „Stjórnvöld verða að beita og fara með opinbert vald og hagsmuni á 

forsvaranlegan og eðlilegan hátt“ (Hafsteinn, 2016, bls. 38). Inntak meðalhófsreglunnar felur í 

sér að stjórnvald verður að gæta hófs í meðferð valds, þ.e.a.s. handhafa valdsins er ekki 

einungis skylt að líta til markmiðsins sem stefnt er að hverju sinni heldur einnig til hagsmuna 

og réttinda þeirra sem athöfn og valdbeiting stjórnvalda beinist að. Milli þessara andstæðu 

sjónarmiða skal stjórnvald á borð við lögreglu fara ákveðinn milliveg, sbr. að gæta meðalhófs, 

en alla jafna aukast eða minnka heimildir til valdbeitingar í samræmi við mikilvægi hagsmuna 

sem valdbeitingin snýr að (Róbert R. Spanó og Hafsteinn Dan Kristjánsson, 2017).  

Löggjafinn gerir ráð fyrir því að meðalhófsreglan feli í sér þrjá þætti: Í fyrsta lagi 

verður íþyngjandi ákvörðun að þjóna lögmætu markmiði en markmiðinu þarf þó ekki að ná að 

fullu. Í öðru lagi felur ákvæðið í sér að ef önnur úrræði eru í boði til að ná því markmiði, sem 

að er stefnt, skal velja það úrræði sem vægast er. Íþyngjandi ákvörðun skal því einungis taka 

þegar vægari úrræði eru ekki fyrir hendi sem þjónað geti sama markmiðinu. Í þriðja lagi 

verður hóf að vera í beitingu þess úrræðis sem valið hefur verið og ekki má ganga lengra en 

nauðsyn krefur. Stjórnvaldi er skylt að vega og meta þessi andstæðu sjónarmið. Við slíkt mat 

þarf að hafa í huga að hagsmunir borgaranna njóta verndar mannréttindaákvæða 
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stjórnarskrárinnar og alþjóðlegra mannréttindasáttmála sem vega þungt (Þingskjal nr. 

505/1992-1993).  

Vanalega er lögfræðinni skipt í tvo meginflokka, opinberan rétt og einkarétt, sem 

síðan greinast í ýmis réttarsvið. Innan opinbers réttar eru t.a.m. réttarreglur um skipulag 

ríkisvaldsins og dæmi um svið sem falla þar undir eru stjórnskipunarréttur, stjórnsýsluréttur 

og refsiréttur (Róbert R. Spanó, 2017). Meðalhófsreglan hefur verið lögfest á nokkrum 

réttarsviðum þar sem stjórnvöld hafa heimildir til inngripa í stjórnarskrárvarin réttindi fólks 

eins og persónufrelsi og friðhelgi einkalífs og heimilis (Björg Thorarensen, 2003). 

Meðalhófsreglan er talin mjög mikilvæg við framkvæmd lögreglustarfa og er lögfest í 2. mgr. 

13. gr. lögreglulaga nr. 90/1996:  

Handhafa lögregluvalds ber að rækja starfa sinn af kostgæfni og samviskusemi og ávallt gæta 

fyllstu hlutlægni og réttsýni. Þeir skulu gæta þess að mönnum verði ekki gert tjón, óhagræði 

eða miski framar en óhjákvæmilegt er eftir því sem á stendur. Ekki mega þeir beita sakaðan 

mann harðræði fram yfir það sem lög heimila og nauðsynlegt er til þess að vinna bug á 

mótþróa hans gegn lögmætum aðgerðum né á annan hátt beita hann ólögmætri þvingun í orði 

eða verki, svo sem með hótunum.  

Í skýringum með frumvarpi til lögreglulaga segir m.a. um ákvæðið að meðalhófsreglan sé 

grundvallarregla um framkvæmd lögreglustarfa. Lögreglan verði að gæta hófs í meðferð valds 

síns og í stað harkalegra úrræða skal hún ávallt velja vægara úrræði ef það nægir. Almennt 

skal lögreglan beita vægasta úrræðinu til að ná því markmiði sem að er stefnt og valdbeiting 

verður að vera hófleg miðað við þá hagsmuni sem eru í húfi (Þingskjal nr. 783/1995-1996).  

Varðandi rannsóknir sakamála er meðalhófsregluna einnig að finna í 3. mgr. 53. gr. 

sakamálalaga nr. 80/2008 og hljóðar svo:  

Þeir sem rannsaka sakamál skulu gæta þess að mönnum verði ekki gert meira tjón, óhagræði 

eða miski en óhjákvæmilegt er eftir því sem á stendur. Ekki mega þeir beita sakborning eða 

aðra harðræði umfram það sem lög heimila og nauðsynlegt er til að vinna bug á mótþróa þeirra 

gegn lögmætum aðgerðum né á annan hátt að beita þá ólögmætri þvingun í orði eða verki, svo 

sem með hótunum.  

Ákvæðið er keimlíkt því sem kemur fram í lögreglulögum en seinni hluti þess er aðeins 

yfirgripsmeiri þar sem bann við ólögmætu harðræði og þvingun nær ekki einungis til 

sakborninga, heldur einnig til annarra aðila sem hafa þarf afskipti af vegna 

sakamálarannsóknar (Þingskjal nr. 252/2007-2008).   
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Meðalhófsreglan er ekki tiltekin sérstaklega í greinum eða viðaukum 

Mannréttindasáttmála Evrópu en Mannréttindadómstóll Evrópu (MDE) hefur litið á hana sem 

eina af óskráðu meginreglum sáttmálans. Með skírskotun til reglunnar hefur dómstóllinn tekið 

það fram að finna verði viðunandi jafnvægi milli andstæðra sjónarmiða og takmarkanir á 

grundvallarréttindum mega ekki vera úr hófi miðað við þau réttmætu markmið og hagsmuni 

sem að er stefnt. Mælikvarði meðalhófsreglunnar sem MDE notar er nokkuð frábrugðinn 

þeim þremur þáttum sem birtast í 12. gr. stjórnsýslulaga og lýst var hér að framan. Aðferðir 

MDE eru jafnframt ekki samræmdar gagnvart öllum réttindum heldur birtist meðalhófsreglan 

með misjöfnum hætti eftir því hvert samhengið er og hvaða réttindi eru til athugunar. Þegar 

kemur að ákveðnum grundvallarréttindum, eins og bann við pyntingum, þá er 

meðalhófsreglan ekki inni í myndinni. Önnur ákvæði heimila takmarkanir ef stefnt er að 

réttmætu markmiði sem talin eru upp í ákvæðunum og þá er lagt mat á nauðsyn þeirra í 

lýðræðislegu samfélagi (Björg Thorarensen, 2003).  

Sem dæmi um áherslu ákæruvalds og dómstóla á meðalhófsregluna má nefna að ungur 

lögreglumaður var sakfelldur í Héraðsdómi Reykjaness þann 25. febrúar 2020 fyrir að hafa 

slegið brotaþola tveimur höggum í andlit, þrýst hné sínu á höfuð hans og þvingað handlegg 

hans í sársaukastöðu. Framganga lögreglumannsins þótti án tilefnis, hann hafi farið offari og 

ekki gætt lögmætra aðferða við handtökuna. Í niðurstöðu dómsins segir að lögreglunni beri 

ávallt að hafa meðalhófsregluna í heiðri við framkvæmd starfa sinna. Lögreglumenn megi 

ekki ganga lengra en nauðsyn krefur til að ná því markmiði sem að er stefnt (Ákæruvaldið 

gegn Tómasi Helga Tómassyni, 2020). Tekið skal fram að ákærði áfrýjaði málinu til 

Landsréttar og niðurstaða lá ekki fyrir þegar þessi ritgerð var skrifuð.  

Í dómi Hæstaréttar Íslands frá 11. desember 2014 var lögreglumaður sakfelldur fyrir 

brot í opinberu starfi og líkamsárás með því að hafa farið offari við handtöku á konu og beitt 

hana meira valdi en tilefni var til. Í dómi Hæstaréttar segir m.a.:  

…steig ákærði út, rykkti í handlegg brotaþola þannig að hún féll utan í bekk á gangstétt, sneri 

hana niður í götuna og dró eftir henni, setti hné á líkama brotaþola og handjárnaði hana 

liggjandi á maganum. Að lokum setti ákærði ásamt öðrum lögreglumanni brotaþola inn í 

bifreiðina um afturdyr og var hún á maganum með höfuð á undan. Þegar litið er til 

ástands brotaþola … og ástæðu handtöku hennar, fór ákærði offari við handtökuna og 

beitti brotaþola meira valdi en tilefni var til. Við þessar aðstæður var hvorki þörf á að setja 

hana í handjárn með þeirri aðferð sem beitt var, né að setja hana inn í bifreiðina með þeim 

hætti sem gert var (Ákæruvaldið gegn Kristjáni Erni Kristjánssyni, 2014).  
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Orðasambandið að „fara offari“ merkir skv. íslenskri nútímamálsorðabók (e.d.) að „ganga of 

langt í æsingi“. Alvanalegt er að orðasambandið sé notað í dómsmálum þar sem lögreglumenn 

eru sakaðir um að hafa beitt meira valdi en tilefni var til. Verður að álykta að í málinu hér að 

framan eigi Hæstiréttur við meðalhófsregluna, þó hann segi það ekki berum orðum.   

Siðareglur fjalla um skyldur fólks og hvetja til góðrar og æskilegrar hegðunar. 

Gagnlegt hefur þótt að skrá þær niður til að auka traust og trúverðugleika þeirrar starfstéttar 

sem um ræðir og það auðveldar starfsfólki að vita hverjar skyldur þess eru. Siðareglur veita 

starfsfólki aðhald og minna á þá ábyrgð sem starfið leggur á herðar þeirra en þær eru þó ekki 

tæmandi miðað við hraða nútímasamfélags. Gert er ráð fyrir að reglurnar þróist og verði 

áfram lifandi leiðbeiningar. Siðareglur eiga að endurspegla hlutverk stéttarinnar í samfélaginu 

og vera þannig mótaðar að auðvelt sé að tengja þær raunverulegum aðstæðum (Sigurður 

Kristinsson, 1991). Þessu tengt kemur meðalhófsreglan kemur skilmerkilega fram í 8. gr. 

siðareglna lögreglu (2016):  

Starfsmenn lögreglu skulu gæta þess að mönnum verði ekki gert tjón, óhagræði 

eða miski framar en óhjákvæmilegt er eftir því sem á stendur. Þeir skulu geta fært gild rök að 

lögmæti óhjákvæmilegra aðgerða sem felast í valdbeitingu eða þvingunarráðstöfunum hvers 

konar, sem ávallt verða að byggja á nauðsyn til að ná lögmætu markmiði.   

Ekki má beita sakaðan mann harðræði fram yfir það sem lög heimila og nauðsynlegt 

er til þess að vinna bug á mótþróa gegn lögmætum aðgerðum né á annan hátt beita sakaðan 

mann ólögmætri þvingun í orði eða verki, svo sem með hótunum.   

Hugtakið „lögregluvald“ er ákveðin tegund opinbers valds sem stjórnvöld fara með en 

í því felst vald til að gefa fyrirskipanir og að fylgja þeim eftir með valdbeitingu ef þörf krefur. 

Lögregluvaldi fylgja heimildir til handtöku og annarra afskipta af borgurunum ef ákveðin 

skilyrði eru fyrir hendi. Slíkt vald hafa aðeins þeir starfsmenn lögreglu sem beinlínis hafa það 

hlutverk að halda uppi lögum og reglu í samfélaginu og þeir sem eru í stöðum æðstu 

yfirmanna. Löglærðir fulltrúar lögreglustjóra hafa einnig lögregluvald en ekki annað starfslið 

lögreglunnar sem ekki gegnir hefðbundnum lögreglustörfum. Dæmi um aðra handhafa 

lögregluvalds eru hreppstjórar, áhafnir varðskipa þegar þær sjá um eða liðsinna við löggæslu 

og tollverðir á sínum starfssviðum. Héraðslögreglumenn, lögreglufræðinemar og almennir 

borgarar, sem fengnir eru til að aðstoða lögreglu, fara með lögregluvald þegar þeir sinna 

starfinu (Þingskjal nr. 783/1995-1996).  

Heimildir lögreglu til valbeitingar er að finna í lögreglulögum nr. 90/1996, 

sakamálalögum nr. 80/2008 og reglum um valdbeitingu lögreglumanna og meðferð og notkun 
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valdbeitingartækja og vopna frá 1999. Í 14. gr. lögreglulaga er fjallað um 

heimild handhafa lögregluvalds til að beita valdi við framkvæmd skyldustarfa sinna, en aldrei 

mega þeir þó ganga lengra í beitingu valds en þörf er á hverju sinni. Í skýringum við 

lagaákvæðið er gert ráð fyrir því sem grundvallarreglu að lögreglumenn framkvæmi 

skyldustörf sín án valdbeitingar en ljóst er að þær aðstæður geta skapast að nauðsynlegt er að 

grípa til hennar. Þannig er lögð ákveðin áhersla á að önnur mildari úrræði verði reynd áður en 

gripið er til valdbeitingar (Þingskjal nr. 783/1995-1996).  

Ljóst er að meðalhófsreglan er rauði þráður allra valdheimilda lögreglu og reglna um 

valdbeitingu lögreglumanna (1999). Aðferðir lögreglumanna verða að vera réttlætanlegar og 

stig valdbeitingar þarf að vera í samræmi við aðstæður hverju sinni. Valdbeitingarstigi 

lögreglu (sjá mynd 1), geymir sjö stig valdbeitingar íslensku lögreglunnar. Fyrsta stig er 

skipanir og annað stig er lögreglutök sem beitt er við handtökur. Stig þrjú er notkun handjárna 

og annarra fjötra, stig fjögur er beiting sérþjálfaðra hunda til valdbeitinga og stig fimm er 

notkun úðavopns (OC-táragass). Alltaf er heimilt að nota úðavopn ef heimilt er að nota kylfu 

(stig 6). Efsta stig valdbeitingar, stig sjö, er notkun skotvopna.  

 
Mynd 1. Valdbeitingarstigi lögreglu (Reglur um valdbeitingu lögreglumanna og meðferð og 

notkun valdbeitingartækja og vopna, 1999)  

 

3 Stiglækkandi aðferðir 

Til eru nokkrar skilgreiningar á stiglækkandi aðferðum (e. de-escalation techniques) lögreglu 

og markmiðum þeim tengdum en engin ein sem er almennt viðurkennd. Flestir þeir opinberu 

aðilar sem hvetja til aukinnar þjálfunar á þessum aðferðum hafa vanrækt að koma fram með 

ákveðna skilgreiningu á hugtakinu eða jafnvel almenna lýsingu á aðferðum hennar 
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(Engel, Mcmanus og Herold, 2020). Sú skilgreining sem oftast er stuðst við kemur fram í 

endurskoðaðri stefnumótunarskýrslu um valdbeitingu sem gefin var út af Alþjóðasamtökum 

lögreglustjóra (e. International Association of Chiefs of Police). Skilgreiningin er svo 

hljóðandi:   

Að grípa til aðgerða eða samskipta í aðstæðum þar sem líklega mun koma til valdbeitingar í 

þeim tilgangi að draga úr yfirvofandi ógn og hættu á ofbeldi svo hægt sé að nýta tímann til að 

meta önnur úrræði eða kalla eftir  frekari aðstoð og leysa þannig úr aðstæðum án valdbeitingar 

eða með beitingu vægustu mögulegu úrræða (IACP, 2020, bls. 2).  

Þessi stefna er afrakstur samstarfsverkefnis 11 forystu- og hagsmunasamtaka löggæslu í 

Bandaríkjunum og var gerð sem fyrirmynd fyrir löggæslustofnanir til að efla núverandi stefnu 

er varðar valdbeitingu. Nokkur lögreglulið í Bandaríkjunum notast nú þegar við þessa 

skilgreiningu í valdbeitingarreglum sínum (Todak og March, 2021). 

Aktivistar í hreyfingunni Herferð Núll (e. Campaign Zero), sem berjast fyrir umbótum 

á löggæslunni, gerðu greiningu á valdbeitingarreglum 100 stærstu lögregluliða í 

Bandaríkjunum. Samkvæmt gagnasöfnun þeirra voru 56 lögreglulið í júní 2020 með 

valdbeitingarreglur sem minnast á stiglækkandi aðferðir (e. de-escalation). Þessi tala hefur 

farið ört vaxandi því einungis 34 lögreglulið höfðu hugtakið í reglum sínum árið 2017 

(McKesson, Sinyangwe, Elzie og Packnett, 2020). Mjög fáar verklagsreglur útskýra hins 

vegar hvað hugtakið felur í sér eða hverjar aðferðirnar nákvæmlega eru (Todak og March, 

2021).  

Reynslumiklir bandarískir lögreglumenn hafa skilgreint hugtakið sem aðferðir til að 

róa ástandið og ganga ekki lengra í valdbeitingu en nauðsyn krefur sem er kjarninn í 

meðalhófsreglunni. Aðferðirnar sem lögreglumennirnir lýsa eru aðallega í formi samræðna 

og Todak og White (2019), sem tóku viðtöl við lögreglumennina, veittu því 

athygli að aðferðirnar sköruðust nokkuð á við helstu þætti réttlátrar málsmeðferðar 

(e. procedural justice) eins og að sýna borgaranum virðingu og sanngirni. Flestar rannsóknir á 

stiglækkandi aðferðum eru hins vegar ekki á sviði réttarvörslukerfisins heldur 

heilbrigðisþjónustu. Í úttektum á tugum námskeiða í stiglækkandi aðferðum í 

heilbrigðisgeiranum voru aðferðirnar skilgreindar sem ferli til að koma í veg fyrir, draga úr 

eða meðhöndla erfiða hegðun (Todak og March, 2021). Engel o.fl. (2020, 

bls. 727) gerðu kerfibundna athugun á umræddum úttektum og settu fram sína eigin 

skilgreiningu á stiglækkandi aðferðum:   
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„[sem eru aðferðir til að] fyrirbyggja ofbeldi, yfirgang, æsing eða svipaða hegðun mótaðila, 

byggt á ferli sem ætlað er að draga úr eldfimu ástandi og líkum á þrætum og líkamlegu ofbeldi 

milli aðila.“  

Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna (e. United States Department of Justice - DOJ) skilgreinir 

hins vegar hugtakið sem aðferðir til að:    

...hægja á atburðarás á þann hátt að lögreglumenn fái nægan tíma til að tryggja öryggi og meta 

önnur úrræði og aðgerðir við erfiðar aðstæður á vettvangi. Með því að beita þessari tækni 

eykur það möguleikann á farsælli lausn með lágmarks valdbeitingu eða jafnvel engri, sem 

dregur úr líkum á meiðslum borgaranna, eykur öryggi lögreglumanna og minnkar yfirvofandi 

og áframhaldandi ógn. Fækkun valdbeitinga dregur einnig úr kvörtunum borgaranna, styrkir 

frekari upplifun af réttlátri málsmeðferð og síðast en ekki síst stuðlar að úrlausn mála í 

samvinnu við borgarana (U.S. Department of Justice, 2015). 

 

3.1 Notkun stiglækkandi aðferða 

Í flestum rannsóknum þar sem kannað er ofbeldi í samskiptum lögreglu og borgara er 

fókusinn á það hvernig og hvers vegna lögreglumenn ákveða að beita valdi. Í rannsóknum 

tengdum stiglækkandi aðferðum er aftur á móti önnur nálgun notuð og rannsóknir beinast 

helst að því hvernig lögreglumenn forðast að beita valdi. Todak og James (2018) fundu, sem 

dæmi, að lögreglumenn nota stiglækkandi aðferðir bæði til að koma í veg fyrir átök og til þess 

að stöðva áframhaldandi átök. Ef lögreglumenn grunar að borgari geti orðið ósamvinnuþýður, 

til dæmis þegar lögreglumenn ætla að framkvæma handtöku, þá geta þeir notað ákveðnar 

aðferðir til að byggja upp jákvæð og góð samskipti og þannig aukið líkurnar á samvinnu 

borgarans þegar kemur að þvingunarúrræðum.    

Rökin fyrir því að nota stiglækkandi aðferðir eru þau að ef framkoma lögreglumanns 

er vinsamleg, ekki of valdsmannsleg og minna stjórnandi þá getur hann í raun náð meiri stjórn 

á aðstæðum (Saunders, 2014). Sumt fólk setur sig í ákveðnar stellingar gagnvart lögreglunni 

og á erfitt með að hún segi þeim fyrir verkum. Með því að sýna fólki virðingu og meðhöndla 

samskiptin meira eins og á milli jafningja reynir lögreglumaður að draga úr þeirri spennu sem 

er milli hans og mótaðila, sem kemur oft til vegna valdaójafnvægisins. Það getur einnig 

margborgað sig að vera hreinskilinn við mótaðila um lagalega stöðu viðkomandi, staðreyndir 

málsins og skyldur lögreglunnar. Þannig getur mótaðili mögulega betur skilið ákvarðanir sem 
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lögreglumaður þarf að taka og mótaðilinn er jafnvel ekki meðvitaður um. Hreinskilni getur 

aukið samvinnu og gagnkvæman skilning á vandamálinu og byggt upp traust (Todak, 2017). 

Málamiðlun er annað dæmi um notkun stiglækkandi aðferða. Sú aðferð gæti t.d. falið í 

sér ákvörðun um að líta framhjá smávægilegu broti þegar það er mögulegt ef það hindrar ekki 

framgang réttvísinnar að öðru leyti (Todak og James, 2018). Dæmi: Ökumaður er stöðvaður 

fyrir of hraðan akstur og að auki eru aðalljós bifreiðarinnar biluð. Ökumaðurinn fær sekt fyrir 

hraðaksturinn en ekki vegna aðalljósanna. Viðkomandi er þess í stað aðeins bent á að láta laga 

ljósin hið fyrsta. Þetta smáatriði getur haft jákvæð áhrif á viðhorf ökumannsins til afskipta 

lögreglunnar og aukið samvinnufýsni hans.   

Stiglækkandi aðferðir samanstanda af mörgum þáttum sem geta á áhrifaríkan 

hátt gagnast lögreglu að eiga við erfiða einstaklinga og náð farsælli lausn. Lykilatriði í 

samskiptum lögreglumanns við borgara á alltaf að vera öryggi lögreglumannsins. Hann verður 

að vera í öruggri fjarlægð, tala skýrt og ekki of hátt (eins og æst manneskja) og vera í 

afslappaðri líkamsstöðu sem er ekki ógnandi en halda samt taktískri vitund. Lögreglumaður 

verður jafnframt að vera virkur í að vilja hjálpa og byggja upp von hjá mótaðilanum um 

að úrlausn sé möguleg. Hann þarf að sýna sjálfstraust og samkennd en ekki samúð eða 

vorkunn, það er ekki hjálplegt (Saunders, 2014). 

Lögreglumaður ætti að grípa inn í þegar mótaðili er dónalegur eða hreytir fúkyrðum í 

hann og biðja viðkomandi kurteislega að gæta orða sinna (Reynolds, 2019). Ef mótaðili sýnir 

ógnandi hegðun þarf að setja honum einföld og skýr mörk því líklega getur hann ekki 

móttekið allt sem lögreglumaður segir. Gott er geta boðið mótaðila jákvæða lausn og við 

svona aðstæður er mikilvægt að lögreglumaður sé rólegur og fagmannlegur til að draga úr 

fjandsamlegri hegðun mótaðila. Sýna má samkennd með tilfinningum viðkomandi en ekki 

hegðun. Lögreglumaður skal leiða hjá sér allar tilraunir mótaðila til að skipta um umræðuefni 

eða draga úr lögmæti aðgerða lögreglu. Beina skal athygli hans að því sem skiptir máli 

(Crisis Prevention, 2016). Lögreglumaður þarf sífellt að meta aðstæður til að ákveða 

viðeigandi viðbrögð og hafa í huga að fyrstu aðgerðir geta auðveldað samskiptin og leitt til 

farsællar úrlausnar (Todak, 2017) Fjarlægja skal það sem hefur truflandi áhrif og í ákveðnum 

tilvikum þarf að skoða grunnþarfir eins og vatn og mat. Lögreglumaður verður að hafa í huga 

að mótaðili sem á við geðræn vandamál að stríða getur haft yfirþyrmandi hugsanir og 

tilfinningar og upplifað áreiti frá hverskyns umhverfishljóðum. Því þarf lögreglumaður að 
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gefa vandaðar skýringar og leiðbeiningar og vera meðvitaður um að líkamstjáning hans, 

einkennisbúningur og valdbeitingartæki geta virkað ógnvekjandi (Saunders, 2014).   

Nokkrum lykilatriðum stiglækkandi aðferða lögreglu er lýst hér á eftir.  

Virk hlustun er grunnurinn sem styður við allt annað. Lögreglumaður verður að hlusta 

vel og einbeita sér að því sem mótaðilinn er að segja og reyna að útiloka alla truflun 

(Saunders, 2014) þannig að hann upplifi að hans rödd skipti máli en á sama tíma getur 

lögreglumaður fengið ítarlegri upplýsingar um málið. Með virkri hlustun kemur 

lögreglumaður því á framfæri að hann vilji skilja hugsanir, tilfinningar og hegðun mótaðilans. 

Með því að sýna skilning á aðstæðum og hvötum mótaðila er lögreglumaður samt ekki að 

samþykkja þessi atriði heldur er markmiðið að viðkomandi nái ró og sýni samvinnu þannig að 

hægt sé handtaka hann á öruggan hátt eða koma í veg fyrir að hann skaði sjálfan sig eða aðra. 

Lögreglumaður getur gefið lágmarks hvatningu og stutt viðbrögð (hljóð) sem gefa til kynna 

að hann er að hlusta, t.d. að kinka kolli og segja stuttlega: já, uh-huh eða ok (Oliva o.fl., 

2010). Virkri hlustun var lýst af lögreglumönnum sem ein af áhrifamestu leiðunum til að róa 

ástandið og skapa traust (Todak, 2017).    

Að kynna sig. Til að ná árangri þarf lögreglumaður að skapa jákvæð mannleg 

samskipti. Að kynna sjálfan sig getur verið sterk aðferð í að byrja góð samskipti. 

Dæmi: Góðan daginn/góða kvöldið, ég/við erum frá lögreglunni, geturðu sagt mér hvað þú 

heitir? Lögreglumaður þarf líka að vera tilbúinn að útskýra ástæðu afskiptanna og segja af 

hverju hann er á vettvangi (Oliva o.fl., 2010).   

Notkun orðsins „ég“. Notkun orðsins sýnir einlægni og miðlar því til mótaðilans að 

lögreglumaðurinn sé meðvitaður um vandamál hans, sé að hlusta og sé ekki sama. Nokkur 

dæmi um notkun orðsins „ég“ eru: „Ég sé að þú ert í uppnámi,“ „ég heyri að þú ert reiður,“ 

„ég er hér til að hjálpa þér,“ „ég er að hlusta,“ „ég kann að meta hvað þú ert samvinnuþýð/ur“ 

o.s.frv. Þetta gefur til kynna skilning og hlustun (Oliva o.fl., 2010).   

Endurtaka setningar eða endurgjöf. Þegar lögreglumaður endurtekur setningar gefur 

hann til kynna að hann sé að hlusta og skilja og hvetur þannig mótaðilann til að veita frekari 

upplýsingar. Þessi tækni samanstendur af því að endurtaka kjarna þeirra upplýsinga sem 

mótaðilinn hefur veitt en með aðeins frábrugðnum hætti (Oliva o.fl., 2010). Til dæmis gæti 

mótaðili sagt: „Ég hætti að taka lyfin mín eftir að ég var rekin/n úr vinnunni. Ég sef í bílnum 

mínum.“ Lögreglumaður endurtekur: „Þú hefur hætt að taka lyfin þín, misst vinnuna þína og 

hefur núna engan samastað“ (Saunders, 2014). Í krefjandi samtölum við erfiða mótaðila getur 
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verið gagnlegt að nota nafn viðkomandi og endurtaka eða draga saman það sem hann sagði 

(Abbe og Brandon, 2014).   

Samantekt / umorðun  er svipað og að endurtaka setningar. Aðferðirnar eru hins vegar 

notaðar á mismunandi tíma af lögreglumanni. Endurtekningar eru oft notaðar snemma í 

samskiptaferlinu til að koma á framfæri vilja lögreglumanns til að skilja aðstæður mótaðilans. 

Aftur á móti er samantekt / umorðun notuð til að draga saman þær upplýsingar sem komið 

hafa frá mótaðilanum með því að endurtaka upplýsingarnar í meginatriðum. Til dæmis gæti 

lögreglumaðurinn sagt: „Allt í lagi, svo það sem þú hefur sagt mér er að [endurtaka 

upplýsingarnar] og þér finnst [bera kennsl á tilfinninguna]. Skil ég þig rétt? “ (Oliva o.fl., 

2010).   

Opnar/lokaðar spurningar. Lögreglumaður getur þurft frekari upplýsingar frá mótaðila 

og með opinni spurningu getur mótaðili fengið tækifæri til að tjá sig og gefið sjálfstæða 

frásögn. Opnar spurningar aðstoða lögreglumann einnig að ákvarða hvort mótaðilinn sé 

raunveruleikatengdur (Oliva o.fl., 2010). Lokuð spurning getur hjálpað lögreglumanni að fá 

svör við ákveðnum spurningum sem hægt er að svara með já-i eða nei-i eða með stuttum 

staðreyndasvörum (Saunders, 2014). Dæmi um lokaðar spurningar eru: „Ertu að hugsa um að 

meiða þig?“ og „Viltu leyfa mér að fara með þig á sjúkrahús?“   

Leyfa þögnina. Þögnin getur gefið þau skilaboð að þú sért tilbúinn að hlusta (Saunders, 

2014). Rannsóknarlögreglumenn nota stundum þögnina sem yfirheyrslutækni í vernduðu 

umhverfi á lögreglustöðvum en úti á götum getur sumum lögreglumönnum þótt þögnin frekar 

óþægileg. Á hinn bóginn er stundum besti kosturinn að leyfa smá þögn. Það getur fengið 

mótaðilann til þess að velta fyrir sér hvað hafi átt sér stað. Ef mótaðili hefur verið spurður að 

einhverju en svarar ekki strax getur verið að hann sé að íhuga svar sitt vel eða hann hefur ekki 

heyrt spurninguna almennilega. Þá er allt í lagi að endurtaka spurninguna. Ef vandræðaleg 

þögn lengist hefur hún oft þau áhrif að fá fólk til að tala. Ef mótaðili er í uppnámi er réttast að 

gefa viðkomandi smá stund, það getur fært honum ró til að hugsa skýrar. Það getur aukið 

stress ef rekið er á eftir honum (Crisis Prevention, 2016).   

Hegðun sem ber að varast. Þegar lögreglumaður á í samskiptum við mótaðila ætti hann 

að forðast ákveðna hegðun. Hann á ekki að taka orð eða gjörðir mótaðilans persónulega og 

ekki að láta tilfinningar sínar hafa of mikil áhrif á sig. Aðkoma hans ætti fremur að einkennast 

af fagmennsku og einblína á hegðun mótaðilans. „Af hverju“ spurningar ætti almennt ekki að 

nota vegna þess að þær geta valdið því að mótaðili finnur fyrir of miklum þrýstingi og fer í 
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vörn. Einnig á að forðast að tala of hátt, þar sem slíkt getur valdið frekari kvíða og æsingi. 

Lögreglumaður ætti ekki að flýta sér of mikið heldur gefa sér þann tíma sem þarf til að leysa 

vandamálið á öruggan og árangursríkan hátt (Oliva o.fl., 2010). Aftur á móti ætti hann ekki 

hlusta endalaust, rökræða eða rífast um ranghugmyndir og ekki samþykkja þær. Hvorki á að 

blekkja mótaðilann né gefa loforð sem ekki er hægt að standa við. Mikilvægast er að 

lögreglumaður hætti ekki að gæta að öryggi sínu og geri ekki ráð fyrir því að ástandið haldist 

stöðugt (Saunders, 2014). 

 

4 Bandaríska lögreglan og áherslan á 

stiglækkandi aðferðir 

Undanfarin ár hafa komið upp mörg mál þar sem bandarískir lögreglumenn hafa skotið 

óvopnaða borgara til bana. Samkvæmt greiningu dagblaðsins Washington Post 

hafa 402 óvopnaðir borgarar verið skotnir til bana af lögreglu þar í landi frá árinu 2015 

til apríl mánaðar 2021. Greining dagblaðsins sýnir að fjöldi mála hefur haldist nokkuð 

stöðugur milli ára en gögnin byggja einkum á lögregluskýrslum og færslum frétta- og 

samfélagsmiðla (Tate, Jenkins og Rich, 2021). Þessi alvarlegu mál hafa vakið mikla athygli 

fjölmiðla innan sem utan Bandaríkjanna og leitt til óróleika og mótmæla á götum úti en einnig 

háværra krafna um aukna ábyrgð og aukins eftirlits með starfsemi lögreglunnar. 

Ýmsir hafa einnig lýst yfir áhyggjum sínum af því að misbeiting valds beinist frekar 

gegn minnihlutahópum (Engel o.fl., 2020) og t.a.m. benda niðurstöður rannsóknar Edwards, 

Lee og Esposito (2019) til þess að hættan á því að vera drepinn af lögreglu í Bandaríkjunum 

sé mest fyrir unga svarta karlmenn. Það sé jafnframt ein helsta dánarorsök þessa hóps. 

Samhliða þessu hefur öryggi lögreglumanna einnig verið í brennidepli (Engel o.fl., 2020). 

Tíðni árása þar sem lögreglumenn hljóta meiðsli við skyldustörf hefur aukist á hverju ári 

síðan 2014 þegar skráð mál voru 13.824 talsins. Árið 2018 voru þau orðin 18.379 (National 

Law Enforcement Officers Memorial Fund, 2020). Þessi tvö sjónarmið, að lögreglan sé of 

fljót að grípa til valdbeitingar og áhyggjur af versnandi starfsumhverfi lögreglumanna sýna 

fram á þörfina á breytingum á bandarískri löggæslu. Stór þáttur í þeirri umræðu hefur verið 

aukin krafa um þjálfun lögreglumanna í stiglækkandi aðferðum (e. de-escalation training) 



 

 16 

frá almenningi, fræðimönnum, stjórnmálamönnum, samtökum og sérfræðingum (Engel o.fl., 

2020). 

 

4.1 Tilmæli til lögregluliða 

Landssamtök lögreglustjóra (e. Police Executive Research Forum- PERF) er 

sjálfseignarstofnun sem sett var á laggirnar árið 1976. Stofnunin sinnir rannsóknar- og 

stefnumótunarvinnu og veitir bandarískum lögregluliðum ýmsa aðstoð og þjónustu, þ.á m. 

stjórnendaþjálfun. Auk rannsókna og stefnumótunar er markmið PERF að leita leiða til að 

bæta þjónustu lögreglu og taka þátt í opinberri umræðu um löggæslumálefni (PERF, e.d). 

PERF hefur gagnrýnt bandaríska lögreglumenntun fyrir að leggja ofuráherslu á 

valdbeitingarþjálfun á kostnað þjálfunar sem miðar að því að draga úr þörf fyrir valdbeitingu. 

Í ljósi þessa hefur stofnunin kallað eftir því að lögreglulið marki sér nýja stefnu í 

þjálfunarmálum með aukna áherslu á að vernda mannslíf og kenna lögreglumönnum betra 

verklag sem stendur ekki og fellur með vopnum og valdbeitingu (Todak og March, 2021). 

Árið 2012 gaf stofnunin út tilmæli til lögregluliða um að innleiða eftirfarandi viðmið varðandi 

þjálfun í stiglækkandi aðferðum (Todak og March, 2021, bls. 407):   

            Þjálfa skal lögreglumenn í því að:   

1. róa ástandið og kalla eftir frekari aðstoð á vettvangi   

2. meta hvenær sé rétt að bakka út úr aðstæðum (e. walking away)   

3. nota samræður í stað vopna   

4. nota stiglækkandi aðferðir í ótryggum aðstæðum   

5. átta sig á að sumar löglegar aðgerðir lögreglu geta haft neikvæðar afleiðingar fyrir 

lögmæti lögreglu (e. lawful but awful)   

6. átta sig á hinum raunverulegu ógnum í sumum málum og kvíðanum sem 

lögreglumenn upplifa í slíkum aðstæðum   

...og síðast en ekki síst ættu lögreglulið að betrumbæta verklagsreglur til að auka leiðsögn í aðstæðum 

þar sem líklegt er að til valdbeitingar komi.   

Annað sem átti stóran þátt í að þrýsta á um frekari þjálfun í stiglækkandi 

aðferðum vestanhafs voru tilmæli úr lokaskýrslu verkefnahóps forseta Bandaríkjanna um 

löggæslu 21. aldar frá árinu 2015. Verkefnahópurinn var stofnaður til að efla löggæslu og 

traust milli lögreglumanna og samfélaganna sem þeir þjóna, sérstaklega í ljósi atburða sem 
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skýrslan segir að hafi undirstrikað mikilvægi uppbyggilegs samstarfs milli lögreglu og 

almennings. Markmið verkefnahópsins var að greina góða löggæsluhætti og koma með 

tillögur að því hvernig mætti fækka glæpum en jafnframt byggja upp traust almennings 

(President’s Task Force on 21st Century Policing, 2015).   

Verkefnahópurinn hélt sjö opinbera fundi víðs vegar um Bandaríkin og fékk tillögur úr 

ýmsum áttum, m.a. frá samfélagsleiðtogum, lögreglumönnum og fræðimönnum. Í skýrslunni 

segir að löggæslustofnanir ættu að setja sér víðtæka stefnu varðandi valdbeitingu sem eigi að 

vera skýr og aðgengileg almenningi (President’s Task Force on 21st Century Policing, 2015). 

Ein árangursríkasta aðferðin til að hafa áhrif á hegðun og vinnubrögð lögreglumanna er með 

vel skilgreindum verklagsreglum sem er framfylgt til hlítar og studdar eru með gagnreyndum 

(e. evidence based) þjálfunaraðferðum. Rannsóknir benda nefnilega til þess að lögreglumenn 

öðlast meira sjálfsöryggi í útköllum ef valdbeitingarreglur eru vel skilgreindar og afmarkaðar 

(Todak og March, 2021). Þá verði stefna löggæslustofnana í valdbeitingarþjálfun að leggja 

sérstaka áherslu á stiglækkandi aðferðir við handtökur og svipaðar aðstæður. Eins og 

Chuck Wexler, framkvæmdastjóri PERF, tiltók sérstaklega:   

Í hefðbundinni lögreglumenningu er lögreglumönnum kennt að hörfa aldrei frá átökum, heldur 

hlaupa í átt að hættulegum aðstæðum sem allir aðrir hlaupa frá. En stundum eru bestu 

aðferðirnar til að takast á við minniháttar átök að stíga til baka, kalla eftir 

aðstoð, róa ástandið og ef til vill skipuleggja aðrar aðgerðir sem hægt er að grípa til með 

öruggari hætti síðar. (President’s Task Force on 21st Century Policing, 2015, bls. 21)   

Í skýrslunni kemur einnig fram að við fjöldamótmæli ættu stiglækkandi aðferðir að 

vera í forgangi og efst í huga lögreglumanna. Einnig er lagt til að námskeiðið Krísuíhlutun (e. 

CIT - Crisis Intervention Training) verði hluti af bæði grunnnámi og símenntun 

lögreglumanna. Jafnframt eigi að leggja jafn mikla áherslu á góð samskipti og taktíska þjálfun 

(President’s Task Force on 21st Century Policing, 2015). Það vekur sérstaka athygli að einu 

tilmælin í skýrslunni varðandi valdbeitingu lögreglu hvetja sérstaklega til aukinnar 

notkunar stiglækkandi aðferða (Engel o.fl., 2020). 

 

4.2 Námskeið í Bandaríkjunum 

Til eru ófáar tegundir af námskeiðum innan ólíkra starfsstétta um stiglækkandi aðferðir. Flest 

eru námskeiðin á sviðum hjúkrunar og geðlækninga en þeim fer fjölgandi innan 
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löggæslunnar. Í flestum tilvikum er um að ræða sérnámskeið en annars er kennslan innifalin í 

öðru námi. Námskeiðin eru einnig mismunandi að lengd. Sum eru aðeins í nokkrar 

klukkustundir á meðan önnur taka nokkra daga, stundum allt að 10 daga. Að auki velja sumar 

stofnanir að halda námskeið bara í eitt skipti á meðan aðrar halda reglulega 

símenntunarnámskeið. 

Uppbygging námskeiða er oft með svipuðum hætti þ.e. með fyrirlestrum, hópumræðum 

og verklegum æfingum og þau hafa mörg sameiginleg þemu og aðferðir. Í fyrsta lagi reifa 

flest námskeið ýmis lagaleg sjónarmið varðandi valdbeitingu og réttindi og skyldur 

starfsmanna. Námskeiðin fjalla einnig mikið um ýmsar birtingarmyndir ofbeldis og 

árásargirni í ákveðnum vinnustaðaumhverfum og greiningu á viðbrögðum, áhættuþáttum og 

forvörnum. Annað sameiginlegt þema er mikilvægi þess að koma á jákvæðum og góðum 

samskiptum með virkri hlustun og réttri líkamstjáningu. Æfingarnar sjálfar einblína mikið á 

sjálfsvörn og hlutverkaleiki (e. role playing) sem líkja eftir raunverulegum aðstæðum. Að 

lokum má nefna að námskrár innhalda alloft leiðbeiningar um viðeigandi ferla til að fylgja 

eftir í kjölfar árásar/ofbeldis á vinnustað. Nánar tiltekið felur það í sér stuðning við 

skjólstæðinga og starfsfólk, svo og viðrunarfundi (e. postincident support) eftir atvik (Engel 

o.fl., 2020). Helsti munurinn á aðferðum löggæslunnar og annarra starfsstétta virðist vera 

áherslan á öryggissjónarmið, sennilega út af mismunandi kringumstæðum við beitingu 

aðferðanna og vegna þess að það er eitt af hlutverkum lögreglu að gæta að öryggi og reglu. 

Þarfir skjólstæðinga er minna áhyggjuefni fyrir lögreglumenn en starfsfólk 

geðheilbrigðisþjónustunnar (Spielfogel og McMillen, 2017).   

Samhliða umræðum í Bandaríkjunum um umbætur á löggæslunni hafa ýmis fyrirtæki og 

stofnanir brugðist við með því að bjóða uppá námskeið og þjálfun í stiglækkandi aðferðum. 

Fyrir utan námskeiðið Krísuíhlutun, sem sagt verður nánar frá hér á eftir, eru námskeið á borð 

við T3 og ICAT meðal þeirra þekktustu (Todak og March, 2021). 

Fyrirtækið Polis solutions (2021) hefur veg og vanda af námskeiðinu T3 en nafnið 

stendur fyrir háttvísi, taktík og traust (e. Tact, Tactics and Trust). Um er að ræða gagnreynt 

þjálfunarkerfi (e. evidence based training) sem notar vísindalegar aðferðir til að styrkja hæfni 

lögreglumanna í aðstæðum þar sem öryggi, samskipti og traust eru lykilatriði. Markmið 

T3 er að auka þekkingu, færni og viðhorf lögreglumanna til félagslegra samskipta við 

almenning. Meðal aðferða í þjálfuninni eru að byggja upp jákvæð samskipti, auka sjálfsstjórn, 

sýna samkennd og vera heiðarlegur (Wolfe, Rojek, McLean og Alpert, 2020). Námskeiðið 
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leggur mikla áherslu á gagnvirka nálgun við kennslu í fjölbreyttum verkefnum, allt frá viðtali 

við brotaþola til lífshættulegra aðstæðna. Hlaut fyrirtækið háa styrki og stuðning frá 

bandaríska dómsmálaráðuneytinu til að eiga frumkvæði að umbótavinnu í löggæslunni m.a. 

með þjálfun í stiglækkandi aðferðum (Polis solutions, 2021). 

Í rannsókn Wolfe o.fl. (2020) var m.a. skoðað hversu móttækilegir lögreglumenn væru 

fyrir þjálfunarkerfnu T3 og benda niðurstöðurnar til þess að lögreglumenn sem ljúka 

þjálfuninni setji ákveðna þætti réttlátrar málsmeðferðar (e. prosedural justice) fram fyrir 

valdbeitingu. Af þeim lögreglumönnum sem luku námskeiðinu álitu 71% að námskeiðið hefði 

hátt eða miðlungs notagildi fyrir lögregluafskipti. Lögreglumenn lýstu engu að síður þeirri 

skoðun sinni að þessar aðferðir væru „ekkert nýtt“ (e. nothing new) fyrir þeim. Þetta viðhorf 

er mjög svipað og kom fram í rannsókn Todak og James (2018) þar sem eldri og reyndari 

lögreglumenn fullyrtu að þeir noti aðferðirnar nú þegar, þó þeir hafi ekki hlotið sérstaka 

þjálfun í beitingu þeirra. Þeir töldu að þjálfunin yrði sennilega gagnlegri fyrir yngri og 

reynsluminni lögreglumenn og gæti hraðað lærdómsferli þeirra. Hins vegar verði að hafa í 

huga að þegar lögreglumenn eru beðnir um að meta sjálfa sig með ákveðnum hætti geti það 

verið viðkvæmt mál, sérstaklega ef persónuleg geta þeirra til félagslegra samskipta er dregin í 

efa (Wolfe o.fl., 2020).  

 

4.3 Krísuíhlutun 

Lögreglumenn eru oft fyrstu viðbragðsaðilar á vettvang þar sem mikið liggur við 

(e. crisis situations), svo sem þegar fólk upplifir alvarleg geðræn vandamál eða ástand vegna 

mikillar fíkniefnaneyslu. Námskeiðið Krísuíhlutun er samstarfsverkefni lögreglu, 

geðheilbrigðisþjónustu, meðferðarfulltrúa, einstaklinga sem eiga við geð-og fíknisjúkdóma að 

stríða, fjölskyldna þeirra og annarra talsmanna (CIT International, e.d.). Lögreglumenn finna 

sig þ.a.l. oft í afar mikilvægu hlutverki hliðvarða (e. gatekeepers) þegar kemur að 

ákvörðunum um hvort handtaka skuli einstakling eða hvort viðkomandi sé betur borgið á 

viðeigandi heilbrigðisstofnun. Þetta mat lögreglumanna krefst skynsemi og skilnings á eðli 

ýmissar hegðunar en þjálfun og þekking lögreglumanna til bregðast rétt við í aðstæðum sem 

þessum er hins vegar ansi misjöfn (Bonfine, Ritter og Munetz, 2014). Mál vegna krísuástands 

eru mjög algeng og telja margir lögreglumenn sig illa undirbúna til að takast á við þau. 
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Krísuíhlutun er eitt af þeim námskeiðum sem hefur reynst mjög vel til að styrkja 

lögreglumenn fyrir slík verkefni (Thompson og Borum, 2006).   

Harmleikur leiddi til þess að námskeiðið var fyrst þróað árið 1988 í Memphis, 

Tennessee, eftir að maður sem glímt hafði við alvarlegan geðsjúkdóm var þar skotinn til bana 

af lögreglu. Síðan þá hefur námskeiðið breiðst út til flest allra ríkja Bandaríkjanna og annarra 

landa (Watson og Fulambarker, 2012). Stofnanir og stefnumótun höfðu hins vegar lítið að 

gera með uppgang námskeiðsins og ríkið ýtti ekki undir vöxt þess með fjárframlögum. Þess í 

stað réðst hin mikla útbreiðsla meðal lögreglumanna að mestu af grasrótarfrumkvæði, sem er 

frekar óvenjulegt (Thompson og Borum, 2006).   

Krísuíhlutun felur í sér breytingar á verklagi lögregluliða en einn af kjarnaþáttum þess 

er þjálfun lögreglumanna og annarra viðbragðsaðila. Lögreglumenn bjóða sig fram til að fá 

yfirgripsmikla 40 stunda þjálfun hjá geðheilbrigðisstarfsfólki, þjálfurum lögreglu auk annarra 

kennara (Watson og Fulambarker, 2012) í þeim tilgangi að undirbúa sig betur til að bregðast 

við útköllum vegna krísuástands (Bonfine o.fl., 2014). Með námskeiðinu eiga lögreglumenn 

og aðrir viðbragðsaðilar að verða betur í stakk búnir til að þekkja almenn einkenni 

geðsjúkdóma, vita hvenær þessi einkenni tákna krísuástand og nota þá stiglækkandi aðferðir 

til þess að róa ástandið. 

Upphaflega markmið Krísuíhlutunar var að draga úr meiðslum lögreglumanna en eftir 

því sem námskeiðið hefur þróast hafa önnur og jafn mikilvæg markmið bæst við eins og að 

forða fólki með geðsjúkdóma frá réttarvörslukerfinu þegar það á við. Vegna þessa hefur 

námskeiðið fengið aukinn stuðning frá ýmsum samtökum sem jafnframt hefur aukið orðspor 

þess og viðurkenningu (Thompson og Borum, 2006). Í dag eru grunnmarkmið Krísuíhlutunar 

að „auka öryggi lögreglumanna og þeirra sem þeir þurfa að hafa afskipti af og hjálpa 

einstaklingum með geðraskanir / fíknisjúkdóma að nálgast frekar læknismeðferð heldur en að 

koma þeim fyrir í réttarvörslukerfinu vegna hegðunar sem tengjast veikindum þeirra“ (CIT 

International, e.d.).   

Þrátt fyrir að kennslan í Krísuíhlutun beinist einkum að geðröskunum og að 

megintilgangur hennar sé að þróa teymisnálgun með heilbrigðisstarfsfólki til að mæta þörfum 

einstaklinga sem eiga við geðræn vandamál að stríða (Engel o.fl., 2020) þá er Krísuíhlutun 

eitt vinsælasta námskeiðið í Bandaríkjunum sem felur í sér þjálfunarþætti í stiglækkandi 

aðferðum (Todak og March, 2021). Færnin sem lögreglumenn öðlast með Krísuíhlutun er 

talið mega yfirfæra auðveldlega á margar aðrar aðstæður í lögreglustarfinu, ekki einungis við 



 

 21 

afskipti af fólki sem á við geðrænan- eða fíkniefnavanda að etja (Oliva, Morgan, og Compton, 

2010).   

Í rannsókn á vegum undirstofnunar bandaríska dómsmálaráðuneytisins (e. 

National Institute of Justice) frá 10. áratug síðustu aldar kom fram að á meðal svipaðra 

námskeiða væri námskeiðið Krísuíhlutun metið mjög skilvirkt af lögreglumönnum til að 

draga úr valdbeitingar– og handtökutíðni og mæta þörfum fólks með geðsjúkdóma 

(Thompson og Borum, 2006). Hanafi, Bahora, Demir og Compton (2008) rannsökuðu einnig 

áhrif þjálfunarinnar á samskipti lögreglumanna við borgara með því að taka rýnihópaviðtöl 

við 25 lögreglumenn sem hlotið höfðu þjálfunina. Þemagreining á umræðum rýnihópanna 

sýndi fram á aukna þekkingu og vitund um geðsjúkdóma og meiri hæfni til að bregðast við 

fólki í krísu. Lögreglumennirnir upplifðu að þjálfuninni dró úr fordómum þeirra og breytti 

viðhorfi til fólks með geðsjúkdóma. Þeir sögðust hafa meiri samkennd og þolinmæði í 

samskiptum við fólk í viðkvæmri stöðu. Aðrar niðurstöður voru færri handtökur og fleiri 

tilvísanir til heilbrigðisstofnana. Lögreglumennirnir sögðust nota aðferðir þjálfunarinnar til að 

róa viðkomandi og þær sköpuðu öruggari aðstæður sem jafnframt dró úr hættunni á 

meiðslum. Lögreglumenn töldu að rekja mætti bætt samskipti til þjálfunarinnar.  

Sumar námskrár Krísuíhlutunar innihalda einnig efni um æsingsóráðsheilkenni, 

stundum kallað sturlun (e. excited delirium), þroskahamlanir, málefni eldri borgara og áföll, 

allt eftir því hvað efst er á baugi í hverju samfélagi (Watson og Fulambarker, 2012). 

Ákveðinn hluti af kennslunni fer fram í hlutverkaleikjum (e. role playing) sem byggðir eru á 

raunverulegum aðstæðum og útfærðir til að gagnast lögreglumönnum í að ná góðum tökum á 

tækninni til að róa ástandið. Lögð er áhersla á að þó að færni í stiglækkandi aðferðum geti 

verið farsæl í ákveðnum aðstæðum verði lögreglumenn ávallt að gæta að öryggi sínu og 

meðalhófi ef til valdbeitingar kemur (Oliva o.fl., 2010). Dæmi um flóknar aðstæður í 

hlutverkaleik:   

Lögreglumaður er sendur á vettvang þar sem kona er á gangi eftir miðri fjölfarinni götu. 

Tilkynnandi/umkvörtunaraðili fullyrti að konan hafi verið að gráta og öskra á ökutæki á meðan 

hún reyndi að rífa af sér fötin. Lögreglumaðurinn kemur á vettvang og fylgist með konunni á 

götunni. Hún öskrar að „djöfullinn“ sé í skyrtunni hennar og reynir að fjarlægja skyrtuna sína 

með því að toga í hana. Umferðin hefur stöðvast og fólk er orðið reitt og  byrjað að nota 

bílflautuna og kalla út um bílgluggana. Gangandi vegfarendur eru líka farnir að stara. 

(Oliva o.fl., 2010, bls. 25)  
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4.4 Gagnrýni 

Margir stjórnendur innan bandarísku lögreglunnar vilja sjá bætt vinnubrögð hjá 

lögreglumönnum við erfiðar aðstæður. Fyrir vikið styðja þeir innleiðingu stiglækkandi 

aðferða í almennri löggæslu og telja að það auki á endanum öryggi lögreglumanna og 

borgaranna. Hins vegar hafa ýmsir lýst yfir efasemdum um fyrirætlanir um að breyta 

verklagsreglum og þjálfun lögreglumanna og segja að stiglækkandi nálgun sé ekki alltaf 

möguleg (Engel o.fl., 2020). Dæmigerð grunnþjálfun verðandi lögreglumanna í 

Bandaríkjunum hefur á marga vegu verið keimlík herþjálfun þar sem nemendur og nýliðar 

þurf að lúta ströngum aga. Þeir sem ekki standa sig eru jafnvel lítillækkaðir og látnir gera 

auka armbeygjur, upphífingar eða hlaupa hringi. Hugmyndin er sú að þetta skapi sterkari 

liðsheild og samstöðu. Í þessu andrúmslofti hefur síðan kennsla í ákvarðanatöku snúist um að 

auka hæfileikann til að vera snöggur að átta sig á aðstæðum, taka ákvarðanir og grípa til 

aðgerða (Blumberg, Schlosser, Papazogou, Creighton og Kaye, 2019). Hingað til hefur þetta 

þótt öruggasta leiðin fyrir lögreglumenn til að mæta hættulegum aðstæðum en sumar 

stiglækkandi aðferðir ganga þvert gegn þessari nálgun. Dæmi um það er áherslan á að fara 

hægt í sakirnar í erfiðum aðstæðum og íhuga fleiri möguleika. Efasemdarmenn telja að aukin 

áhersla á stiglækkandi aðferðir geti aukið hættuna á meiðslum lögreglumanna og jafnvel 

dauða (Engel o.fl., 2020).     

Sem dæmi má nefna að Brian Landers (2017), fyrrverandi yfirmaður í bandarísku 

lögreglunni, undirstrikar nokkur atriði sem hann telur mikilvægt að haldið sé til haga þegar 

gerðar séu jafn afgerandi breytingar á stefnumálum og valdbeitingarreglum og eru í farvatninu 

varðandi stiglækkandi aðferðir. Hann bendir á að lögregluskólar séu nú þegar með kennslu í 

átaka- og deilustjórnun, sakamálaréttarfari og valdbeitingarþjálfun sem öll leggi mikla áherslu 

á hvenær og hvernig sé réttast að beita valdi. Með því að senda lögreglumenn á námskeið 

í stiglækkandi aðferðum séu stjórnendur einfaldlega að hygla sjálfum sér, friða óánægjuraddir 

og það sem verra er, rugla lögreglumenn og gera þá hikandi um hvenær og hvernig þeir eigi 

að beita valdi í hættulegum aðstæðum. Máli sínu til stuðnings vísar hann í mál Graham gegn 

Connor frá 1989 þar sem Hæstiréttur Bandaríkjanna komst að þeirri niðurstöðu að viðmiðið í 

málum þar sem lögreglumenn eru sakaðir um harðræði sé ekki að lögreglumenn eigi að nota 

eins lítið vald og hægt er [sbr. meðalhófsreglan], heldur verði að horfa á atvik með hlutlægum 

og sanngjörnum hætti (e. objectively reasonable). Það þýðir m.ö.o. að miðað sé við 

staðreyndir sem vitað var um á þeim tíma og hvort sambærilega þjálfaður og reyndur 
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lögreglumaður myndi bregðast við á svipaðan hátt. Landers (2017) telur að með þessari nýju 

stefnu um stiglækkandi aðferðir gætu stjórnendur verið að skapa andrúmsloft þar sem 

lögreglumenn forðist eftir fremsta megni að grípa til aðgerða og beita valdi. 

Annar fyrrverandi lögreglumaður og nú sálfræðingur og löggiltur sérfræðingur í 

valdbeitingu segir jafnframt að tími sé kominn til að setja pólitískar skoðanir, tilfinningar og 

órökstuddar skoðanir um stiglækkandi aðferðir til hliðar (Blake, 2017). Hann tekur undir með 

Landers (2017) og geldur varhug við tilmælum Landssamtaka lögreglustjóra (PERF) 

um innleiðingu nýrrar stefnu og þjálfunar í gjörvöllum Bandaríkjunum. Ástæðan er ekki 

vegna þess að hann sé á móti öllu sem þar kemur fram heldur sé aðferðafræðin gölluð, þ.e.a.s. 

að kalla eftir miklum breytingum án haldbærra sannana. Hann bendir á að helsta áhyggjuefnið 

í þessum efnum sé vöntun á ritrýndum rannsóknum á viðfangsefninu. Löggæslustofnanir ættu 

að taka frumkvæði í gagnaöflun og leita samstarfs við háskólasamfélagið til að hrinda í 

framkvæmd rannsóknum á áhrifum stiglækkandi aðferða, bæði fyrir lögreglumenn og 

almenning. Aðeins með slíku samstarfi geta gagnreyndar löggæsluaðferðir (e. evidence based 

policing) orðið að veruleika (Blake, 2017). 

Sem dæmi um rannsóknir á áhrifum stiglækkandi aðferða má nefna þverfaglega og 

kerfisbundna rannsókn Engel o.fl. (2020) á úttektum á 64 námskeiðum í stiglækkandi 

aðferðum sem tengdust þó ekki löggæslu með beinum hætti heldur voru aðallega innan 

heilbrigðis- og menntakerfisins. Heildarniðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að 

stiglækkandi aðferðir séu mikilvæg færni og lofi góðu til að bregðast við krísu, yfirgangi og 

ofbeldi. Hins vegar væri ekki hægt að fullyrða til um virkni þeirra þar sem aðferðafræðin við 

gerð þessara úttekta þótti gölluð hvað varðar réttmæti. 

Á móti kemur að um þessar mundir er fjöldi rannsókna í gangi eða nýlokið með það að 

markmiði að kanna áhrif stiglækkandi aðferða í löggæslunni. Má sem dæmi nefna 

rannsókn Wolfe o.fl. (2020) á námskeiðinu T3 sem sagt var frá hér að framan. Niðurstöður 

tveggja eldri rannsókna á námskeiðinu Krísuíhlutun, sem einnig var sagt frá hér að framan, 

voru ákaflega jákvæðar en ýmsir annmarkar voru á rannsóknunum. Til að mynda var úrtakið í 

annarri rannsókninni mjög lítið og í hinni rannsókninni beindist rannsóknin eingöngu að 

viðhorfi lögreglumanna en ekki síður mikilvægt væri að skoða frásagnir á upplifun sjúklinga 

(mótaðila) og aðstandenda þeirra. Með frekari rannsóknum væri hægt að stuðla að 

gagnreyndum þjálfunaraðferðum (e. evidence based practice) (Thompson og 

Borum, 2006; Hanafi o.fl. 2008).  
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5 Gögn og aðferðir 

Til viðbótar við fræðilegar heimildir var við skrif þessarar ritgerðar stuðst við fyrirliggjandi 

gögn (e. secondary data) og eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative methods).  

Eigindlegar rannsóknir (e. qualitative research)  byggjast á öflun, flokkun og túlkun 

upplýsinga frá fólki. Þá greinir rannsakandi upplýsingarnar með athugunum og/eða viðtölum í 

félagslegum aðstæðum og einnig í netheimum (Lichtman, 2010). Þá 

byggjast eigindlegar aðferðir á þeim fræðum að ekki sé hægt að alhæfa hlutina heldur séu 

veruleikarnir margir og mat á rannsóknarefninu huglæg og verður fyrir áhrifum frá bakgrunni 

og reynslu rannsakara (Lichtman, 2010). Aftur á móti byggja megindlegar rannsóknir 

(e. quantitative methods) á upplýsingum í tölulegu formi sem hefur verið safnað saman á 

hlutlægan og kerfisbundinn hátt. Þá sýna þessar rannsóknir til að mynda fjölda, algengi, 

hlutfall og mun milli mismunandi breyta/þátta (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013).   

Þótt þessar rannsóknaraðferðir séu ólíkar þá útiloka þær ekki hvor aðra. Þegar þessum 

aðferðum er beitt saman er oft talað um „blandaðar aðferðir“ (e. mixed methods). Æ fleiri nýta 

þessa rannsóknaraðferð enda hægt að blanda því besta úr báðum og öðlast enn meiri þekkingu 

á viðfangsefninu (t.d. Jón Gunnar Bernburg, 2005; Moffatt, White, Mackintosth og Howel, 

2006).  

Söfnun gagna fyrir þessa ritgerð fór fram á tvíþættan þátt. Annars vegar tókum við 

viðtal við forstöðumann og kennara við MSL til að fræðast um verklega þjálfun lögreglunema 

á Íslandi og áherslur á stiglækkandi aðferðir við lögreglunámið. Hins vegar fengum við 

skrifleg svör við fyrirspurnum okkar frá fulltrúum lögreglunáms á Norðurlöndunum. 

Þrjár spurningar voru lagðar fyrir alla aðila þar sem var spurt um hvort sérstök áhersla væri 

lögð á stiglækkandi þjálfun í lögreglunámi þeirrar þjóðar og ef svo væri hvernig færi hún 

fram. Þá var óskað eftir gögnum frá sömu aðilum um stiglækkandi aðferðir í grunnnámi 

lögreglumanna í viðkomandi landi. Viðtalið og tölvusamskipti fóru fram á tímabilinu 25. 

janúar til 15. apríl 2021. Viðtal við forstöðumann og kennara MSL fór fram í 

gegnum Zoom samskiptabúnað þann 5. mars sökum COVID-19 faraldursins og var í heild 70 

mínútna langt. Þar voru lagðar fyrir sömu spurningar og nefndar eru hér að ofan og umræður 

spunnust í kringum þær. Viðtalið var tekið upp með leyfi viðmælenda og var þeim gögnum 

eytt að lokinni afritun. Þátttakendur fyrir þessa gagnasöfnun voru valdir út frá 
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sérþekkingu þeirra um stiglækkandi aðferðum lögreglu og þjálfun 

lögreglumanna. Upplýsingar um þessa aðila komu frá öðrum valdbeitingarþjálfurum í 

lögreglunni eða deildarstjórum í lögreglunáminu. Skrifleg svör bárust frá fulltrúum 

lögreglunáms í Danmörku (Færeyingar stunda sitt lögreglunám í Danmörku), Svíþjóð, 

Finnlandi og Noregi. Ekki náðist í fulltrúa lögreglunáms í Grænlandi fyrir upplýsingaöflun 

þessarar ritgerðar. Spurningarlista má finna í viðauka.   

 

6 Ísland og hin Norðurlöndin 

Norðurlöndin, í þessu tilfelli Ísland, Færeyjar, Noregur, Finnland, Danmörk og Svíþjóð, hafa 

töluverða sérstöðu gagnvart öðrum þjóðum. Þjóðirnar flokkast sem samfélög með sterkt 

velferðarkerfi, hátt þjónustustig, launajafnrétti og háa skattlagningu. Þar telst lögmæti 

lögreglu mikið og traust almennings til stjórnvalda mjög hátt miðað við önnur samfélög 

(Lappi- Seppälä og Tonry, 2011; Høigård, 2020). Á Íslandi hefur traust almennings til 

lögreglu verið hátt síðan rannsóknir hófust, hæst árið 2018 eða 87% en nýjustu tölur síðan 14. 

júlí 2020, sýna 83% (Margrét Valdimarsdóttir, 2020). Það sama gildir um hin Norðurlöndin 

en traust almennings þar hefur flakkað á skalanum 70%-85% undanfarin ár 

(Lotte Bloksgaard og Annick Prieur, 2021; Ortiz- Ospina og Roser, 2016 ). Þegar kemur að 

trausti almennings þá er það að stórum hluta byggt á lögmæti (e. police legitimacy). Lögmæti 

og löggæsla er byggð upp á þrem megin hugtökum úr lögmætiskenningu Webers, þ.e. 

ákvörðunartöku byggða á lögmætum grundvelli, ráðstafanir í samræmi við verkefni og að 

lokum að aðhald sé að lögregluvaldi og stjórnendur séu kjörnir fulltrúar (Fekjær og Petersson, 

2020).   

Í íslenskri löggæslu er staðreyndin sú að löggæslan er fámenn en sinnir aftur á móti 

víðfeðmu svæði, miklum fólksfjölda (þar er almennur ferðamannastraumur stór hluti af 

tölunni) og margbreytilegum verkefnum. Samkvæmt svari dómsmálaráðherra um fjölda 

lögreglumanna 1.febrúar 2020 þá voru 662 menntaðir lögreglumenn, 39 

afleysingarlögreglumenn, 69 lögreglunemar og 19 héraðslögreglumenn starfandi á Íslandi 

(Alþingi, 2020). Til samanburðar var mannfjöldi Íslands á sama tíma 364 þúsund manns 

(Hagstofa Íslands, 2020) og því til viðbótar eru ferðamenn. Á sama tíma og fólksfjöldi 

eykst hefur embættum í lögreglunni verið fækkað úr 15 í 9 og fjöldi lögreglumanna á Íslandi 
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aldrei verið lægri miðað við tölur sl. áratugs. Þá er Ísland með hvað fæstu lögreglumenn í 

Evrópu miðað við höfðatölu (Eurostat, 2020b). 

Hin Norðurlöndin hafa glímt við samskonar breytingar. Til að mynda hefur 

lögregluumdæmum þar fækkað (Lindström, 2015). Þegar fjöldi lögreglumanna 

fylgir ekki samfélagslegum breytingum þá gefur það augaleið að álagið eykst á þeim 

lögreglumönnum sem eru starfandi með tilheyrandi hættum. Þær hættur geta til að 

mynda komið fram í formi vinnuslysa en í skýrslu Guðmundar Kjerúlfs hjá Vinnueftirlitinu 

kemur fram að vinnuslys hérlendis hjá lögreglu séu mun tíðari heldur en gengur og gerist í 

öðrum starfsgreinum, t.d. byggingariðnaði.  Hjá lögreglumönnum lendir, sem dæmi, 1 af 

hverjum 6  í vinnuslysi og er lang algengasti orsakavaldur vinnuslysa samskipti og 

meðhöndlun á einstaklingum. Þá eru algengustu orsök áverka lögreglumanna högg frá öðrum 

einstaklingum (Vinnueftirlitið, 2017). Þessu tengt má einnig nefna að í Noregi jókst slysatíðni 

lögreglumanna um rúm 30% milli áranna 2019-2020 og að þriðjungur meiðslanna voru 

afleiðingar handtöku eða líkamsleitar. Það eru skýr merki um að þörf sé á úrbótum þegar 

vinnuslysum fjölgar og tíðni áverka lögreglumanna eykst í kjölfar þess að lögreglumönnum 

sjálfum fækkar og verkefni aukast.    

  Þegar lögreglumenn tileinka sér jákvæða framkomu við borgarana og nálgast 

hættulegar aðstæður með áherslu á stiglækkandi aðferðir þá leiðir það til minni valdbeitingar 

og jákvæðara viðhorfs almennings til lögreglustarfsins. Hvert verkefni sem lögregla nær að 

leysa á þennan hátt eykur lögmæti hennar og á sama tíma samstarfsvilja almennings því 

almenningur álítur aðgerðir lögreglu lögmætar og gegnsæjar. Þar sem flest verkefni lögreglu 

kalla á gríðarlega félagslega færni lögreglumannsins þá eru stiglækkandi aðferðir jákvætt tól 

þar sem það byggir á samskiptum og lausnamiðun (Todak, N., 2017).   

Fyrri gögn sýna að þjálfun í notkun stiglækkandi aðferða undirbýr lögreglumenn bæði 

andlega og líkamlega fyrir þau verkefni sem þeir þurfa að takast á við. Þar af leiðandi gerir 

þekking á stiglækkandi aðferðum lögreglumanninn hæfari til að meta aðstæður og takast á við 

afleiðingar verkefnanna. Þetta er mjög mikilvægt því að lögreglumenn eru útsettir fyrir 

áföllum, en spanni ferillinn um 30 ár er áætlað að dæmigerður lögreglumaður takist á við um 

900 áföll í starfinu (Rudofossi, 2009).   

Í rannsókn sem gerð var á finnskum lögreglumönnum árið 2014 kom fram að 

lögreglumenn væru almennt frekar meðvitaðir um áhrif lögreglustarfsins á líkamlega heilsu 

(t.d. svefn vandamál, hjarta veikindi) en höfðu ekki fengið þjálfun um hvernig áföll tengjast 
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andlegri eða líkamlegri heilsu. Lögreglumenn voru opnir fyrir því að læra um bæði staðlaða 

aðstoð, svo sem félagastuðning, og líka óhefðbundnar aðferðir, eins og hugleiðslu og slökun. 

Margir lögreglumenn sýndu líka vilja til að skrá sig í slíka tíma ef þeir byðust þeim hjá sínum 

hóp eða stofnun (Andersen, 2015). Þessar niðurstöður benda til þess að tækifæri séu fyrir 

hendi til aukinnar fræðslu og þjálfunar um notkun stiglækkandi aðferða. 

 

6.1 Þjálfun stiglækkandi aðferða á Norðurlöndunum 

Skólakerfi Norðurlandanna er almennt talið sterkt, rótgróið og með gott framboð náms með 

tengingu milli margvíslegrar verklegrar þjálfunar og bóknáms (Antikainen, 2006). 

Lögreglunám á Norðurlöndunum hefur þróast með árunum og er í dag háskólanám að 

því undanskildu að í Danmörku fer lögreglunám fram í fagskóla (OSCEPOLIS, án ártals). 

Þegar kemur að vali nemenda í lögreglunám eru kostir eins og góð félagsfærni eitt af þeim 

aðalatriðum sem horft er eftir enda kallar nútíma samfélag á breytingar í löggæslu með meiri 

áherslu á þjónustuhlutverk þeirra og stiglækkandi aðferðir (Annell, Lindfors og Sverke, 

2015).  

Lögreglunám á Norðurlöndunum er frekar langt og fræðilegt nám samanborið við 

lögreglunám annarra þjóða. Þá eru forkröfur inn í námið svipaðar milli landanna, þ.e. hreint 

sakavottorð, vera ríkisborgari (þess lands sem sótt er um), vera andlega og líkamlega 

heilbrigður, hafa gild ökuréttindi og hafa lokið grunnmenntun, t.d. stúdentsprófi. Þá 

þurfa umsækjendur að gangast undir fjölþætt inntökupróf þar sem reynt er á hreysti og 

þekkingu. Námið sjálft er síðan frá tveimur árum og upp í þrjú ár í lengd, þar með talið 

starfsnám. Starfsnám er allt frá nokkrum mánuðum og upp í ár (Fekjær og Petersson, 

2020). Til að undirstrika mismun á lögreglunámi er hægt að nefna lögreglunám í 

Bandaríkjunum en það er að meðaltali 19 vikur og ekki krafa á samskonar 

grunnmenntun og lögreglunám í Kanada er 24 vikur (Fekjær og Petersson, 2020).   

 

6.1.1 Ísland 

Grunnnám lögreglumanna á Íslandi fer fram við Háskólann á Akureyri (HA) og Mennta- og 

starfsþróunarsetur lögreglunnar (MSL). Um er að ræða tveggja ára háskólanám sem leiðir til 

diplómaprófs í lögreglufræði og starfsréttinda sem lögreglumaður. Í HA sækir nemandinn 
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bóklega hluta námsins ásamt því að fara í námslotu einu sinni á misseri (önn). Starfsnáms 

hluti námsins og/eða verklegi hluti námsins fer fram hjá MSL og er kennt í 5 daga lotum sem 

fara að mestu fram í Reykjavík. Síðar fara nemar í starfsþjálfun sem hefur hingað til farið 

fram í ýmsum umdæmum landsins.  

Í þjálfun stiglækkandi aðferða þá kallast bókleg kennsla og verkleg þjálfun á. Fög eins 

og Sakamálaréttarfar (SAK0176), Fjölbreytileiki og löggæsla (FFV0176), Siðfræði 

(SÐF0176), Samskipti og upplýsingaöflun lögreglu (LRF0376), Lögfræði 

(LÖG0176/LÖG2106) og Lögreglustarfið (LRF0176) eru allt fög sem koma inn á þætti sem 

styðja við stiglækkandi aðferðir. Þá læra lögreglunemar meðal annars um samskipti lögreglu 

við viðkvæma hópa, þekkja til helstu tegunda félagslegra vandamála í samfélaginu og auka 

þekkinguna á samspili ólíkra þátta t.d. kynhneigðar, litarháttar, fötlunar, þjóðernisuppruna og 

fleira. Nemendur eiga að geta nýtt þessa þekkingu til greiningar og úrlausna lögregluverkefna 

(Háskólinn á Akureyri, 2019).  

Verkleg þjálfun hjá MSL kallast á við bóklegu þekkingu þar sem hún er nýtt inn í 

æfingar, t.d. varðandi framkomu á vettvangi, viðeigandi orðaval, líkamstjáningu og 

fleira. Lögreglunemar læra um fagmennsku, mannkosti, virðingu og siðareglur lögreglustarfa 

(Háskólinn á Akureyri, 2020c) ásamt því að læra virka hlustun, viðtalstækni, samskiptafærni 

og viðmót til að mæta þörfum ólíkra hópa (Háskólinn á Akureyri, 2020b). Samstarf við aðra 

viðbragðsaðila, árangursrík samskipti við almenning og framkvæmd almennrar löggæslu er 

mikilvægt ásamt því að þekkja reglur um háttvísi í framkomu og vinnubrögð lögreglu 

(Háskólinn á Akureyri, 2020a). Í viðtali við forstöðumann og kennara fulltrúa MSL var farið 

yfir verklega þjálfun stiglækkandi aðferða og áherslur.  

Þegar kemur að kennslu í MSL þá eru stiglækkandi aðferðir rauði þráðurinn í gegnum 

allt námið. Með því að beita stiglækkandi aðferðum beitir lögreglumaðurinn vægasta úrræði 

sem mögulegt er í hvert skipti, þ.e. farið eftir meðalhófsreglunni. Lögreglunemum er kennt 

hvernig þeir eigi að nálgast og koma inn í óvissar aðstæður; þá skuli þeir gæta að eigin öryggi, 

meta aðstæður, ná heildarsýn og framkvæma svo í kjölfarið. Ef í boði er tími til að hugsa 

aðgerðir þá skal það alltaf vera stefnan að leysa málið með sem minnstri eða algjörlega án 

valdbeitingar og notast eingöngu við samskipti (Ólafur Örn Bragason og Guðmundur 

Ásgeirsson, munnleg heimild, 5. mars 2021). Rannsóknir sýna að samskipti eru ekki eingöngu 

þau orð sem við látum út úr okkur heldur einnig tónninn og líkamstjáning. Í samskiptum gildir 

það í raun bara 7% það sem er sagt, 38% er tónninn sem er notaður og 55% er 

líkamstjáningin, hvernig þú beitir líkamanum (Mehrabian, 1981).  
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Í MSL er mikið lagt upp úr samskiptakennslu, sem er grunnurinn að því hvernig eigi að 

hafa samskipti við fólk. Þá snýst það um hvernig lögreglumaðurinn kemur á vettvang og ber 

sig að. Þegar líður á lögreglunámið er sérstök tveggja daga kennsla með samningahópi 

lögreglunnar þar sem bókleg kennsla og verklegar æfingar eru settar upp. Þannig fá 

lögreglunemar fræðslu frá helstu sérfræðingum íslensku lögreglunnar um hvernig eigi að 

standa í samskiptum við einstaklinga á erfiðum stað, t.d. þá sem eru í sjálfsvígshugleiðingum. 

Þar er unnið með kennslu í svokallaðri aðferð „segðu það rétta, gerðu það rétta“ en þar er 

sérstaklega unnið með að þjálfa nema í aðstæðum þar sem voðalegir atburðir hafa átt sér stað 

t.d. sjálfsvíg, ljót slys eða annars konar svipaðir vettvangar. 

 Þá er farið í svokallaða I-prep þjálfun 

(e. International performance resilience and efficiency progrop), sem er aðferð í andlegum og 

líkamlegum undirbúning með vissri aðferðarfræði til að koma inn í erfið mál án þess að 

lögreglumaðurinn missi stjórn á sjálfum sér og missi jarðtenginguna. Þá er áhersla á þjálfun 

frammistöðu og ákvörðunartöku lögreglumanna í raunhæfum aðstæðum ásamt skynjun á 

aðstæður, viðbragð við ógn og stjórnun streitu (Andersen og Gustafsberg, 2016).  

Þá er sú aðferðarfræði einnig notuð til að róa lögreglumanninn niður og í leiðinni 

ástandið sem hefur skapast. Ef púls á lögreglumanni er í 160-180 slög á mínútu, sem dæmi, þá 

er ákvörðunartaka hans önnur en ella og einnig skynjun hans. Með því að láta lögreglunema 

þjálfa þessar aðferðir er verið að veita þeim tæki og tól til að stjórna streitustigi þeirra með 

jarðtengingu og öndunaræfingum. Allt er þetta tengt inn á samskiptaþjálfun þar sem 

grunnurinn er virk hlustun. Partur af því að nota stiglækkandi aðferðir er að geta sýnt 

samkennd og skilning, geta sett sig í spor annarra og reynt að skilja hví einstaklingurinn 

hegðar sér á þann hátt sem hann gerir. Þá snýst lögreglunámið einnig um að geta skilið betur 

samfélagið, einstaklingana sem þar búa og geta stuðlað að samvinnu við þá. Áherslur í 

lögreglunáminu eru á að tryggja öryggi allra á vettvangi en í hvert skipti sem lögreglan þarf 

að beita valdbeitingu þá margfaldast hættan fyrir lögreglumanninn og borgarann á að slasast. 

Valdbeiting er nefnilega hættuleg og nemar læra að setja sig í spor annarra með verklegri 

þjálfun og þjálfa vel alla valdbeitingu til að minnka þessa hættu.  

Í verklega náminu er einnig farið yfir andlegan og líkamlegan undirbúning en þessir 

þættir eru mikilvægir í starfi og vinnubrögðum lögreglunnar. Sá undirbúningur eða vinna er 

ekki eingöngu þegar lögreglumaðurinn er mættur á vakt heldur einnig áður en á vaktina er 

komið því líðan lögreglumanns heima fyrir getur endurspeglast í vinnu. Hvernig 
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lögreglumaður kemur upplagður á vakt spilar hlutverk í vinnu hans (samskiptum, framkomu, 

árverkni og öðru), hvort sem það er vegna þreytu, gleði, sorgar, vanlíðan eða annað. Þættir 

eins og andleg líðan lögreglumanns, staða á lögreglustöð (erill, mórall, skipulag og fl) og 

undirbúningur lögreglumanna sín á milli á leið á vettvang skipta allir máli þegar farið er í 

verkefni. 

Þótt lögreglumenn hafi aldrei allar upplýsingar um verkefnið framundan þá er það samt 

mikilvægt að undirbúa sig á leiðinni og ræða málin, t.d. varðandi verkskiptingu. 

Undirbúningur eykur líkurnar á að lögreglumaðurinn haldi ró sinni undir mismunandi 

krefjandi aðstæðum. Andlegur undirbúningur er ekki síður mikilvægur en búa þarf 

lögreglumanninn andlega undir það sem koma skal, bæði er varðar skammtímanálgun t.d. á 

leiðinni á vettvang en einnig til langtíma t.d. með álagsstjórnun (Ólafur Örn Bragason og 

Guðmundur Ásgeirsson, munnleg heimild, 5. mars 2021).  

Þegar lögreglumenn fara í F1 verkefni þá kemur þjálfunin sterk inn og getur ráðið því 

hvernig lögreglumaðurinn nær að vinna sig niður aftur eftir krefjandi verkefni. F1 verkefni 

þýðir verkefni í hæsta forgangi, þ.e. lögreglan þarf á vettvang með forgangsakstri án tafar þar 

sem talin er þörf á lífsbjargandi aðstoð (Ríkislögreglustjóri, 2009). 

Ólafur og Guðmundur sögðu að kröfur til lögreglumanna geta stundum verið 

óraunhæfar og lögreglumenn taldir vera hálfgerð vélmenni sem geri aldrei mistök. Þjálfa þarf 

lögreglumenn til að takast á við álagið sem þessu fylgir. Í lögreglunáminu er þetta nálgast 

með raunhæfum æfingum, verkefnum þar sem lögreglunemar þjálfast í lögregluverkefnum, 

t.d. að stöðva ökutæki, sinna heimilisofbeldis útkalli, eiga við ölvaða einstaklinga og fleira. 

Gott er fyrir lögreglunemana að reyna á þessar nálganir í þjálfuninni. Þá stigmagnast 

verklegar æfingar og byggjast upp eftir því sem líður á námið. Hlutverkaleikir eru mikið 

notaðir í lögreglunáminu og því til viðbótar er valdbeitingarhermir þar sem æfingar eru settar 

upp og lögreglunemanum býðst að horfa á upptökur úr herminum að lokinni æfingu. Með því 

er hægt að greina hvort lögregluneminn hafi farið bestu leiðina til úrlausna, hvernig 

lögregluneminn bregst við stressi og álagi og hvernig sé hægt að róa ástandið (Ólafur Örn 

Bragason og Guðmundur Ásgeirsson, munnleg heimild, 5.mars 2021).  

Viðbrögð við streitu geta valdið mistökum hjá lögreglumönnum. Við lífeðlisleg 

streituviðbrögð þrengist sjónsvið, heyrn skerðist og geta til fínhreyfinga minnkar. Þessi 

streituviðbrögð geta haft áhrif á ákvarðanatöku og upplifun lögreglumanna í erfiðum 

verkefnum. Þá þarf að þjálfa lögreglumenn í raun aðstæðum við mikla streitu svo þeir 
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bregðist rétt við í ógnandi aðstæðum (Olson, 1998). Þrenging sjónsviðs, brenglun á tímaskyni, 

skerðing athygli, hugsanlegt minnisleysi og eftirtekt á áreiti í umhverfinu minnkar og getur 

jafnvel horfið (Bennet o.fl. 2004; Gable og Harmon-Jones, 2010). Við ítrekaðar streitulitlar 

aðstæður getur lögreglumaður orðið of öruggur um getu sína til að takast á við „líf eða dauða“ 

verkefni þar sem aðstæður eru allt öðruvísi, með mikilli streitu og raunverulegar. Það getur 

valdið því að lögreglumaðurinn gerir ekki ráð fyrir mistökum eða að geta hans minnki vegna 

álags (Andersen og Gustafsberg, 2016). iPrep aðferðin fræðir lögreglumenn um lífeðlisleg 

streitumörk, notkun hugrænnar einbeitingar og skynmynda til að auka skynjun og meðvitund 

lögreglumanns á aðstæðum. Þá er þeim kennd tækni til að æfa sig í öndun og tækni til að 

fylgjast með sjálfvirki líkamsstarfsemi sem gerir vart við sig við streitu (Andersen 

og Gustafsberg, 2016).  

 

6.1.2 Danmörk 

Lögreglunám í Danmörku er kennt í fagskóla og spannar tvö ár og fjóra mánuði. Námið 

skiptist í bóklegt nám og verkleg þjálfun, þar með talið starfsnám, en grunn þjálfun er 3 annir. 

Hægt er að velja milli þess að sækja námið í Uddannelsescenter Øst (UCØ) 

í Brøndbyøster nálægt Kaupmannahöfn eða í  Uddannelsescenter Vest (UCV) í Vejle. Þá 

þurfa lögreglunemar að standast hverja önn til að fá að halda áfram á næstu. Þegar 

lögreglunáminu lýkur getur einstaklingur hafið störf sem lögreglumaður og haldið áfram að 

fræðast og eflast í starfinu (Politi, 2020).  

Í danska lögreglunáminu er notast við mottóið  ,,Stjórn, álagsstjórnun 

og taktískur sveigjanleiki!”. Þá eru stiglækkandi aðferðir þjálfaðar í öllum fögum en ekki 

kenndar sem sérstakt fag. Þegar kemur að aðstæðum í eftirliti og stjórnun ágreinings þá er 

ekki bara ein leið til að ná settu marki heldur margar. Taktískar ákvarðanir verða aldrei án 

einhverra ókosta en lögreglumaður sem hefur góða hæfni í áhættumati og er lausnamiðaður 

hefur meira svigrúm. Aukið taktískt svigrúm minnkar stress, eykur öryggi og býr til aukið 

rými til samskipta við borgarann og til stiglækkandi aðferða (M. Laði, munnleg heimild, 23. 

mars 2021).  

Í gögnum fulltrúa danska lögreglunámsins kom fram að unnið væri með ramma sem 

biði eingöngu upp á lögleg, siðferðisleg og fagmannleg vinnubrögð en stærð rammans 

markaðist af getu lögreglumannsins til að finna jákvæðar og farsælar lausnir. Væru lausnir 

lögreglunemans utan þessa ramma, þ.e. ólöglegar, siðferðislausar og/eða ekki fagmannlegar, 
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þá væri lögregluneminn stoppaður af ásamt því að farið væri yfir þessi viðbrögð og af hverju 

viðkomandi fór út af sporinu. Séu lausnirnar aftur á móti góðar er farið yfir af hverju þessar 

ákvarðanir voru teknar, hverjir séu kostir þess og gallar, hvaða aðrir möguleikar voru í boði 

og á hvaða upplýsingum var ákvörðunin tekin. Með þessari greiningu og svörun er taktísk 

geta lögreglunemans aukin. Við kennslu í samskiptum er unnið útfrá módeli í 

samskiptastjórnun. Fyrir hvert verkefni setur lögreglumaðurinn sér markmið og inn í það 

fléttast áhættumat og hvort lögreglumennirnir sem vinna að verkefninu vinni að sameiginlegu 

markmiði. Lögreglunemanum er kennt að vinna út frá innri og ytri „samtals glugga“. Innri 

samtalsgluggi er það sem lögreglumaðurinn þarf að hafa í huga þegar hann fer í verkefni, t.d. 

hvaða mörk hefur hann varðandi hegðun annarra? Hvaða úrlausnir getur hann boðið upp á? 

Hvaða taktísku möguleika hefur hann? Ytri samtalsgluggi varðar t.d. að ákvarða hvað sé 

sameiginlegt markmið þeirra sem vinna saman að verkefninu. Hvað er það sem hann ætlast til 

af félaga sínum og hvað getur hann sætt sig við og hvað ekki. Síðan er plan B svokallað, 

varaáætlunin. Hvað ætlar hann að gera ef borgarinn hlýðir ekki fyrirmælum? Treystir hann sér 

til að framfylgja því?  

Í gögnum lögreglunámsins kemur fram að farið sé yfir áhættumat en lögreglunemar 

þurfa að vita muninn á hættumati og áhættumati. Í hættumati ákvarðar þú hvort aðstæður séu 

hættulegar, já eða nei. Þá eru viðbrögð oft óupplýst og óþjál og skila 

ekki taktískum lausnum.  Í áhættumati greinir þú hvaða áhætta skapast af vissum aðstæðum 

og hvað muni draga úr þeirri áhættu. Þá þarftu að spyrja þig hvort þú þurfir viðbótar 

upplýsingar og hvaða úrlausnir eru í boði. Með því skapast upplýst og kröftug leið 

til taktískrar lausnar (M.Laði, munnleg heimild, 23. mars 2021). 

 

6.1.3 Finnland 

Lögreglunám í Finnlandi er þriggja ára háskólanám sem leiðir til bachelor gráðu. Á þeim tíma 

er heilt ár í starfsnám og tvö ár sem skiptast milli bóklegs náms og verklegrar þjálfunar 

(Poliisi, 2020). Fulltrúi finnska lögreglunámsins kvað skólann ekki hafa sérstakt fag í 

stiglækkandi aðferðum heldur væru þættir stiglækkandi aðferða þráðurinn í gegnum allt 

lögreglunámið. Þá væri það fullmikil einföldun og ógerlegt að draga umfang stiglækkandi 

aðferða niður í stakan þátt. Nálgunin ætti ekki að vera þannig að stiglækkandi aðferðir væru 

dregnar saman í stakt fag heldur ætti að flétta þær í gegnum allt námið. Hæfni til stiglækkandi 

aðferða væri tengd allri valdbeitingarþjálfun, skyndihjálpar þjálfun og svona mætti lengi telja. 
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Þá fæli hún meðal annars í sér hæfni til að stjórna tilfinningum okkar, líkamstjáningu og álagi 

(Juha-Matti Huhta, munnleg heimild, 4. febrúar 2021).  

Í bóklegri kennslu í finnska lögreglunáminu er efnið nálgast með þeim hætti að hæfni 

lögreglunnar til samskipta sé nauðsynleg í þeim verkefnum sem eru krefjandi og hugsanlega 

hættuleg til að koma í veg fyrir að aðstæður stigmagnist og leiði til valdbeitingar. Hugtakið 

stiglækkandi aðferðir er oft notað til að lýsa þeim aðgerðum, tækni og aðferðum sem leiða til 

þess að krefjandi verkefni séu leyst án valdbeitingar. Stiglækkandi aðferðir vísa í verklag 

notað í formlegum og óformlegum samskiptum til að koma í veg fyrir, draga úr og eiga við 

aðstæður þar sem einstaklingur sýnir ógnandi hegðun. Það er í raun engin ein leið til 

stiglækkandi aðferðar margar aðferðir eru þekktar. Nokkrar þeirra aðferða innihalda til 

viðbótar aðferðir til að koma í veg fyrir og draga úr ógnun, aukna þekkingu á ógnun og 

ofbeldi sem fyrirbæri og áhættuþætti tengda þeim (Engel, McManus og Herold, 2020). 

 

6.1.4 Noregur 

Lögreglunám í Noregi er þriggja ára háskólanám sem leiðir til bachelor gráðu. Námið er hægt 

að taka í Ósló, Stavern og Bodø og skiptist í bóklegt nám og verklega þjálfun. Dæmi um 

verklega þjálfun eru handtökuæfingar, fyrsta hjálp og fleira (Politihøgskolen, e.d.). 

 Fulltrúi norska lögreglunámsins kvað skólann meðal annars notast við bókina 

Kommunikasjon og konflikthåndtering i operativt politiarbeid: sosialpsykologiske 

perspektiver (Phelps, Carlquist, og Gillespie, 2017) í kennslu þeirra um notkun stiglækkandi 

aðferða og væru sérstakar áherslur lagðar á þjálfun í samskiptum og átakastjórnun. Bókin 

fjallar meðal annars um með hvaða hætti er hægt að skapa góð samskipti milli lögreglu og 

almennings. Unnið er útfrá félagssálfræði til að sýna hvernig góð tengsl lögreglu og 

almennings gegna lykilhlutverki við átakastjórnun og almenn samskipti. Þar stendur að góðir 

lögregluhættir einkennist af skilvirkum, ábyrgum og siðferðislegum samskiptum. Þessi 

einkenni eiga líka við um öll samskipti innan lögreglunnar, milli vaktfélaga, yfirmanna og 

undirmanna, á fundum og yfir til allra samskipta við almenning. Að sýna samúð og skilning 

gagnvart öðrum og vera góður hlustandi felur í sér færni að geta sett sig í spor annarra og læra 

af reynslu. 

Í náminu er jafnframt farið í þætti er varða tilfinningalega, andlega og hegðunarlega 

þætti einstaklingsins, t.d. samkennd. Þá er markvisst unnið með samskipti á þann hátt að 
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skilaboð séu skýr, þ.e.a.s. að það sé ekki óljóst til hvers lögregla ætlast til af viðtakanda. Þá 

þarf að ganga úr skugga um að sami skilningur sé hjá bæði lögreglu og viðtakanda á því sem 

hvað sé að fara fram. Lykilatriði sem unnið er með eru sanngirni, virðing, þátttaka, ábyrgð og 

hlutleysi (Phelps, Carlquist og Gillespie, 2017). 

 

6.1.5 Svíþjóð 

Lögreglunám í Svíþjóð er í heild tvö og hálft ár (5 annir) með heils árs verknámi. Námið fer 

fram í fimm háskólum, Södertörn, Växjö, Borås, Umeå og Malmö (Södertörn University, án 

ártals).  

Í gögnum frá fulltrúa sænska lögreglunámsins kemur fram að lögreglunámið hafi 

margþætta þjálfun þegar kemur að stiglækkandi aðferðum og er það byggt meðal annars að 

hluta til á bókinni Verbal Judo eftir George J. Thompson (Thompson, 2010). Þar er unnið 

með þrjú meginmarkmið. Fyrsta og mikilvægasta markmiðið er að gæta að eigin öryggi enda 

lögreglumönnum hættara við að verða fyrir ofbeldi heldur en meðal manneskju. Þá er nefnt að 

rekja megi háa tölu slasaðra og látinna lögreglumanna til „hugur-tal“ (Mind-mouth) 

ójafnvægis. En með því er átt við þegar lögreglumaður hefur tileinkað sér nýjan hugsunarhátt 

og aðferð til að ná stjórn á aðstæðum án þess að aukning verði í álagi, gremju og 

hugsanlegum átökum. Þá lærir lögreglumaðurinn þá samskiptahæfni til að tala við hvern sem 

er á þann hátt að hann ýti ekki undir líkur á ágreining og eða eykur hættu á ofbeldi. Á sama 

tíma er hugur lögreglumannsins einbeittur, skýr og í jafnvægi. Þá sé það skýrt að hættulegasta 

vopnið sem lögreglumenn bera er þeirra eigin „tunga“ (Thompson, G., 2010).  

Annað markmiðið í Verbal Judo er að þróa og auka hæfni sína sem lögreglumaður og 

einstaklingur sem á í samskiptum. Óháð því hvar einstaklingurinn vinnur þá þarf hann að 

sinna starfi sínu af fagmennsku. Með því að auka hæfni til góðra samskipta ýtir hann undir 

hæfni sína til að draga úr átökum og þannig minnkar álag og streitu.  

Þriðja markmiðið er svo að auka skilvirkni. Með því auka skilvirkni er verið að ýta 

undir jákvætt sjálfstraust og auka líkurnar á að gera hlutina rétt í fyrstu tilraun frekar en að 

þurfa að eyða tíma og orku í útskýra eða laga það sem hefði getað verið gert rétt frá upphafi.  

Það má því segja að grunnur Verbal Judo og kennslu sænska lögregluskólans þegar kemur að 

stiglækkandi aðferðum sé að koma fram við fólk af reisn og virðingu. (Thompson, 2010).   
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Á heimasíðu sænska lögregluskólans kemur fram að grunnurinn að lögreglutækni 

(valdbeitingu) séu munnleg samskipti. Þá sé áhersla á að koma í veg fyrir ágreining og 

ofbeldi. Samskipti séu alltaf grunnurinn óháð því á hvaða sviði þú starfir innan lögreglunnar. 

Lögreglumenn eru þjálfaðir í erfiðum og fjölbreyttum aðstæðum til að meta áhættur og hættur 

sem lögreglumenn standa í vegi fyrir í daglegum störfum. Með því að þjálfa taktískar aðferðir 

í lögreglunáminu þjálfast lögreglumenn í að bregðast við þess konar aðstæðum þegar þær 

gerast í raunveruleikanum, hvort sem þær eru almennar eða þar sem mikil hætta er fyrir 

hendi.  

Í sumum aðstæðum getur lögregla þurft að koma inn í aðstæður þar sem ofbeldi er 

beitt og þarf þá jafnvel að beita öðrum stigum valdbeitingar (t.d. kylfu eða piparúða). Í þeim 

aðstæðum er t.d. reynt eftir fremsta megni að gæta öryggis þeirra sem fyrir ofbeldi verða eða 

koma í veg fyrir að sönnunargögnum sé eytt. Leiðir lögreglunnar til að vinna úr aðstæðum þar 

sem hætta er á ofbeldi er byggð á þekkingu og færni í samskiptum, taktík, andlegum 

undirbúning, álagsstjórnun, þjálfun í notkun skotvopna, valdbeitingar tækni og fleira. Með því 

að þjálfa lögreglumenn í þekkingu og færni er verið að auka getu þeirra til að bregðast við 

löglega og draga úr áhættu að bæði lögreglumenn og almenningur verði fyrir ofbeldi (Polisen, 

2019).  

Fulltrú sænska lögreglunámsins kvað einnig mikið lagt upp úr að nýta reynslu úr starfi 

ásamt því að fá fagaðila og sérfræðinga til að koma að sérstökum þáttum kennslunnar t.d. 

aðkomu geðlækna í þjálfun nema í notkun vægari úrræða. 

 

7 Samantekt og umræður 

Í þessari ritgerð höfum við leitast við að svara við rannsóknarspurningunum: Hvernig birtist 

áherslan á stiglækkandi aðferðir í þjálfun lögreglumanna og hvert er mikilvægi stiglækkandi 

aðferða? Til að svara þessum spurningum var gagna aflað með eigindlegum viðtölum við 

forstöðumann og kennara (lögreglufulltrúa) við Mennta- og starfsþróunarsetur lögreglunnar  

og skriflegum svörum frá fulltrúum lögreglunáms á Norðurlöndum. Einnig rýndum 

við í mikinn fjölda erlendra fræðigreina og bóka og skoðuðum einnig sérstaklega íslenska 

löggjöf varðandi valdbeitingarheimildir lögreglunnar.  
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Lögreglan á Íslandi sinnir mörgum fjölbreyttum verkefnum en það er ekki síst hvernig 

lögreglan hefur sinnt þjónustu- og hjálparhlutverkinu sem á stóran þátt í því jákvæða viðhorfi 

og mikila trausti sem íslenskur almenningur ber til hennar (Ríkislögreglustjórinn, 2009). 

Mannleg sjónarmið eins og virðing, kurteisi og tillitssemi eru dæmi um atriði sem eru talin 

skipta miklu máli til að borgarinn geti borið traust til stjórnvalda, þ. á m. lögreglunnar. Kröfur 

sem gerðar eru til íslenskra lögreglumanna í þeirra daglegu störfum um samskipti við 

borgarana eru mjög miklar. Ekki er eingöngu gerð krafa um að lögreglumenn gæti að því sem 

þeir segja við fólk heldur einnig hvernig þeir segja það. Hins vegar þykir ekki óeðlilegt að við 

framkvæmd þvingunarúrræða séu takmörk á því hversu vinsamlegir og kurteisir 

lögreglumenn geta verið (Hafsteinn, 2016).    

Alveg frá fyrsta erindisbréfi löggæslumanna í Reykjavík hefur meðalhófsreglan verið 

endurtekið þema í valdheimildum íslensku lögreglunnar. Hún er í raun grundvallarregla um 

framkvæmd löggæslustarfa. Sama hvar komið er niður er hún ávallt í forgrunni. Þrátt fyrir 

að hún sé orðuð með misjöfnum hætti þá er kjarni hennar ævinlega sá sami: Að hið 

opinbera, eins og lögreglan, megi ekki ganga lengra en nauðsyn krefur til að ná lögmætu 

markmiði og ef til er annað vægara úrræði sem nær hinu lögmæta markmiði skal ætíð beita 

því (Þingskjal nr. 783/1995-1996). Fyrrverandi yfirmaður í bandarísku lögreglunni og 

gagnrýnandi á innleiðingu stiglækkandi aðferða segir að þessu sé ólíkt farið í Bandaríkjunum 

þar sem meðalhófsreglan sé ekki viðmiðið í málum þegar lögreglumaður er sakaður um 

að hafa farið offari við framkvæmd starfa sinn. Samkvæmt dómaframkvæmd Hæstaréttar 

Bandaríkjanna verði að horfa á atvik með hlutlægum og sanngjörnum hætti 

(e. objectively reasonable) (Landers, 2017).  

Hin mikla ólga sem hefur verið undanfarin ár í Bandaríkjunum á að miklu leyti rætur 

að rekja til mála þar sem bandarískir lögreglumenn hafa skotið óvopnaða borgara til bana. 

Rannsóknir benda til þess að þessi alvarlegu mál og misbeiting lögregluvalds beinist 

hlutfallslega oftar gegn minnihlutahópum. Krafan um ný vinnubrögð í bandarískri lögreglunni 

kemur alls staðar frá og opinberir aðilar hafa gefið út tilmæli þar sem helsta áherslan í 

valdbeitingu er almenn innleiðing stiglækkandi aðferða í valdbeitingarreglur og þjálfun 

lögreglumanna (Tate o.fl., 2021; Engel o.fl., 2020; Todak og March, 2021; President’s Task 

Force on 21st Century Policing, 2015). Gagnrýnendur segja aftur á móti að lögreglumenn séu 

nú þegar vel þjálfaðir í því hvenær og hvernig eigi að beita valdi.  Stiglækkandi aðferðir geri 
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fátt annað en að gera lögreglumenn hikandi á ögurstundu og ástæðan fyrir þessum þrýstingi sé 

fyrst og fremst vegna pólitískra skoðana (Blake, 2017; Landers, 2017).  

Rannsókn sem gerð var á námskeiðum í stiglækkandi aðferðum í Bandaríkjunum sýndi 

að helsti munurinn á námskeiðum innan löggæslunnar og utan, þá aðallega hjúkrunar og 

geðlækninga, sé aukið vægi allra öryggisþátta fyrir löggæsluna. Þarfir mótaðila virðast skipta 

lögreglumenn minna máli en hjá starfsfólki í öðrum greinum (Spielfogel og McMillen, 2017). 

Eftirsóttasta námskeiðið er Krísuíhlutun (e. Crisis Intervention Training) sem metið hefur 

verið áhrifaríkt til að minnka handtöku-og valdbeitingartíðni og fjölga tilvísunum á 

heilbrigðisstofnanir. Niðurstöður rannsókna benda einnig á meiri alhliða vitneskju um 

geðsjúkdóma meðal lögreglumanna sem sátu námskeiðið og meiri kunnáttu til að bregðast við 

fólki í krísu (Thompson og Borum, 2006; Hanafi o.fl., 2008). Aðrar rannsóknir sýndu fram 

á að lögreglumenn noti stiglækkandi aðferðir nú þegar, eins og þeir hafa reyndar sjálfir haldið 

fram, sérstaklega þeir sem eldri eru, og 71% þeirra sem stóðust námskeiðið T3 í stiglækkandi 

aðferðum töldu að það hefði mikið notagildi (Todak og James, 2018; Wolfe o.fl., 2020). 

Námskeiðið T3 (e. Tack, Tactics and Trust) er nýlegt námskeið einkafyrirtækis sem hlaut háa 

styrki frá hinu opinbera m.a. til að svara kallinu um aukna þjálfun lögreglumanna í 

stiglækkandi aðferðum. Fyrirtækið auglýsir að kennslan sé byggð á vísindalegum aðferðum 

og um sé að ræða gagnreynt þjálfunarkerfi (e. evidence based training). Í þessu hefur einmitt 

helsta gagnrýnin legið á þjálfun í stiglækkandi aðferðum, þ.e.a.s. að þær séu viðurkennt 

verklag (e. best practice) eða leiðbeiningar fyrir lögreglumenn en erfitt sé að fullyrða til um 

virkni þeirra því vöntun væri á gagnreyndum rannsóknum (e. evidence based research) 

(Polis solutions, 2021; Blake, 2017; Todak og March, 2021).   

Ísland og önnur Norðurlönd hafa ákveðna sérstöðu að því leyti að við búum 

að velferðarkerfi þar sem glæpatíðni er lág og lögmæti lögreglu mikið og traust almennings er 

hátt (Lappi-Seppälä og Tonry, 2011; Høigård, 2011). Íslensk lögregla er fámenn, 

sinnir víðfeðmu svæði og miklum fólksfjölda (Alþingi, 2020; Hagstofa Íslands, 2020). 

Aðgengi lögreglumanna að aðstoð, þjónustu, sértækum úrræðum og öðru er misjafnt. Þá geta 

spilað inn í það vegalengdir, veðurfar, fjöldi lögreglumanna og fleira.  

Starf lögreglunnar er streituvaldandi og starfsaðstæður eru oft á tíðum hættulegar. Sú 

hætta sést vel í tíðni vinnuslysa lögreglumanna á Norðurlöndunum en hún er há og hærri hjá 

íslenskum lögreglumönnum heldur en hjá öðrum starfsstéttum á Íslandi. Flest þeirra 
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vinnuslysa skapast af afskiptum á einstaklingum og eru algengustu orsök áverka 

lögreglumanna högg frá öðrum (Vinnueftirlitið, 2017).   

Lögreglunám á Norðurlöndunum er sterkt og í stöðugri þróun. Þá er námið langt í 

alþjóðlegum samanburði, fræðilegt og fléttað saman af bóklegu námi, verklegri þjálfun og 

starfsnámi. Algengt er að lögreglunám sé tvö til þrjú ár á Norðurlöndunum í formi 

háskólanáms (nema Danmörk sem er með fagskóla) en er aðeins um 19 vikur í 

Bandaríkjunum. Þá eru litlar menntunarkröfur gerðar til þeirra sem sækja um lögreglunám í 

Bandaríkjunum. Þess heldur eru aðallega gerðar kröfur um að standast inntökupróf í formi 

þrek- og þekkingarprófa (Fekjær og Petersson, 2020). Á Íslandi þarf umsækjandi að vera 

íslenskur ríkisborgari, með gild ökuréttindi, með stúdentspróf (eða aðra sambærilega 

menntun), vera líkamlega og andlega hraustur og hafa hreint sakavottorð. Sé þeim kröfum 

mætt getur umsækjandi fengið að taka inntökupróf (Fekjær og Petersson, 2020). Það má því 

sjá að mjög ólíkt er staðið að lögreglunámi milli Norðurlanda og Bandaríkjanna.   

Rauði þráðurinn í svörum allra fulltrúa lögreglunáms á Norðurlöndunum er að 

mikilvægt sé að þjálfa og efla nemendur í notkun stiglækkandi aðferða. Samhljómur var um 

að lögreglumenn skildu alltaf nota vægasta úrræði sem komist væri upp með, gæta meðalhófs, 

róa ástand á vettvangi með öllum tiltækum ráðum og þá notuðu lögreglumenn hyggjuvit og 

samskiptahæfileika sína til að ná því ástandi. Öryggi borgaranna væri alltaf mikilvægt en ekki 

síður lögreglumanna. Þá væri það ekki síður mikilvægt að þjálfa lögreglunema í andlegum 

undirbúningi og álagsstjórnun. 

Með því að koma undirbúinn og í jafnvægi á vettvang aukast líkurnar á því að 

lögreglumaðurinn haldi ró sinni á vettvangi, taki yfirvegaðri ákvarðanir, nái betri yfirsýn og á 

sama tíma auki möguleika sína til farsælla lausna. Áherslur eru á mikilvægi verklegrar 

þjálfunar, að lögreglunemar fái tækifæri til að þjálfast og æfa í stjórnuðum aðstæðum sem 

gefur færi til greiningar. Aðferðir sem nefndar voru eru til að mynda æfingar í hermi, kennsla 

frá sérfræðingum innan lögreglunnar og utan, hlutverkaleikir og fleira. Þótt aldrei sé hægt að 

æfa allar aðstæður sem koma upp í starfi lögreglumannsins þá temur lögregluneminn sér færni 

og verkferla við þjálfunina sem fylgja honum inn í hvaða aðstæður sem upp koma.   

Þá var einnig nefnt að í augnablikinu væri hugtakið stiglækkandi aðferðir ( e. de-

escalation) pólitískt hlaðið hugtak vegna ástands og atburða í Bandaríkjunum en þótt 

stiglækkandi aðferðir væru ekki skilgreindar sem sérstakt fag í núverandi lögreglunámi þá 

væri það búið að vera til staðar frá upphafi lögreglunáms á Norðurlöndunum og kæmi fram á 
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öllum sviðum námsins og lögreglustarfsins. Þessu er svipað farið í Bandaríkjunum þar sem 

sumir lögreglumenn segja stiglækkandi aðferðir „ekkert nýtt“ en hefðu vissulega notagildi. 

Varkárni Bandaríkjamanna snýr helst að því að aðferðirnar megi ekki bitna á öryggi 

lögreglumanna og gera þá hikandi í störfum sínum. Hægt væri að koma til móts við 

gagnrýnisraddir með vel skilgreindum valdbeitingarreglum sem studdar væru með 

gagnreyndum þjálfunaraðferðum. Krafan um að aðferðirnar séu innleiddar með markvissari 

hætti virðist vera tilraun Bandaríkjamanna til að víkja frá þeim hugsunarhætti sem einblínir 

á hvað sé lögleg valdbeiting og yfir í það hvernig er hægt að koma í veg fyrir hörmulega 

atburði.  

Heilt yfir sýna niðurstöður okkar að mikilvægt er að styrkja þjálfun lögreglumanns á 

heildstæðan hátt, þ.e. með álagstjórnun, bættri andlegri líðan, fjölbreyttum þjálfunarháttum og 

símenntun.  Þó gert sé ráð fyrir því sem grundvallarreglu að lögreglumenn framkvæmi 

skyldustörf sín með vægustu úrræðum er ljóst að þær aðstæður geta skapast að nauðsynlegt sé 

að grípa til valdbeitingar með skjótum og afgerandi hætti. Stiglækkandi aðferðir eiga ekki 

alltaf við en það er í verkahring lögreglumanna að vita hvenær það er.     
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Viðauki 

 

Áhrif stiglækkandi áhrifa á þjálfun lögreglumanna og mikilvægi þess.  

Spurningar lagðar fyrir forstöðumann og kennara MSL: 

1. Hvernig skilgreinið þið í MSL hugtakið de-escalation? 

2. Hvernig er staðið að kennslu de-esc? Bóklegt/verklegt? 

3. Er einhver kennsla í að þekkja einkenni geðsjúkdóma, fíknivanda, æsings-

óráðsheilkennis og/önnur sérkenni jaðarsettra einstaklinga? Ef svo er, hvernig fer sú 

kennsla fram? 

4. Er kennt hvernig eigi að nálgast og/eða eiga í samskiptum við einstaklinga í uppnámi 

eða ójafnvægi (t.d. í sjálfsvígshugleiðingum). Ef svo er, hvernig fer sú kennsla fram? 

5. Eftir að lögreglunámi lýkur, er boðið upp á de-esc fræðslu/námskeið fyrir starfandi 

lögreglumenn? 

 

Spurningar sendar í tölvupósti til fulltrúa lögreglunáms Danmerkur, Svíþjóðar, 

Finnlands og Noregs. Á ensku.  

1. Is there any specific de-escalation training in your police program? 

2. If so, how is it? Is there any compulsory de-escalation training after you finish the Police 

University (or police education)? 

3. Do you have any documents/sources about de-escalation training or tecnique? 

 


