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Útdráttur 
 
Með auknum fólksflutningum og hreyfanleika milli þjóða eykst krafa um víðsýni og jákvæð 

viðhorf þeirra starfsstétta sem sinna þjónustu við borgarana. Lögreglustéttin er þar engin 

undantekning og fjölbreytileiki innan stéttarinnar er eitt af stærri og mikilvægari verkefnum 

samtímans sem mikilvægt er að stuðla að og efla. 

Til þess að lögregla geti sinnt starfi sínu sem best, ásamt því að auka og viðhalda því 

lögmæti sem hún hefur er mikilvægt að hún endurspegli samfélag hvers tíma, það gerir hún 

m.a. með því að auka fjölbreytileika innan sinna raða. Með auknum fjölbreytileika er átt við 

fólk sem hefur ólíkan félags- og menningarlegan bakgrunn. Rannsóknir benda til þess að eftir 

því sem bakgrunnur lögreglustéttarinnar er fjölbreyttari því meiri líkur eru á því að 

almenningur og lögreglumenn sjálfir upplifi traust og jákvæð viðhorf til starfa sinna. 

Einsleitur bakgrunnur lögreglumanna getur þannig leitt til einsleitari viðhorfa, og þar af 

leiðandi ósanngjarnri málsmeðferð minnihlutahópa. 

Markmið verkefnisins er að fjalla um mikilvægi fjölbreytileika innan lögreglunnar, 

hvernig hægt sé að að auka hann og hvaða ávinningur sé af fjölbreytileikanum fyrir þegna 

samfélagsins. Rannsóknir af þessu tagi hafa ekki verið framkvæmdar hér á landi, en þetta 

málefni hefur töluvert verið rannsakað erlendis, þá aðallega í Bretlandi og Bandaríkjunum. 

Niðurstöður erlendra rannsókna benda til að lögreglumenn af erlendum uppruna víða á 

Vesturlöndum upplifi fordóma og verði fyrir ákveðinni útskúfun vegna uppruna síns. 

Lögreglan telst vera lokuð stofnun þar sem ekki er mikið rými fyrir önnur viðmið og gildi 

heldur en það sem hefur tíðkast. Víða erlendis hafa verið gerðar stefnumótandi aðgerðir til að 

auka fjölbreytileika lögreglumanna, en hér á landi hefur verið ráðist í aðgerðir sem eiga að 

auka hlut kvenna í stéttinni en minni áhersla hefur verið lögð á að laða aðra hópa 

samfélagsins að starfinu. Tölfræði um fjölda lögreglunema af erlendum uppruna, fjölda 

útskrifaðra lögreglumanna af erlendum uppruna og þversnið samfélagsins bendir til þess að 

sérstakra aðgerða sé þörf til að draga úr ójafnvægi í lögregluliði hvað varðar einstaklinga með 

minnihlutabakgrunn. 

 

Lykilhugtök: Lögregla, fjölbreytileiki, minnihlutahópar, lögmæti 

  



 

ii 
 

Abstract 
 
Increased migration and mobility between nations increases the demand for a broad-minded 

and positive outlook of the professionals that serve citizens. The police are no exception, and 

increasing and promoting the diversity of the workforce is one of the larger and more 

important tasks today. 

In order to work efficiently and maintain legitimacy, it is crucial that the police are 

representative of the community they serve. This also means employing staff members with 

different social and cultural backgrounds. Research suggests that police diversity not only 

improves police-community relations, but also increases trust and job satisfaction within the 

workforce. Police departments lacking in diversity may be characterized by a more one-sided 

perspective, and thus be prone to misconduct toward minorities. 

The aim of this study is to discuss the importance of police diversity, how to increase 

it, and what the benefits for society are. No research of this kind has been conducted in 

Iceland before, but there is a considerable amount of research on the topic mainly in the 

United Kingdom and United States. The study finds that police officers with a foreign 

background in the Western world often experience prejudice and exclusion. The police are 

considered to be a closed institution with established worldviews and values, and little room 

for variation. In many countries, strategic measures have been taken to increase police 

diversity. In Iceland, an emphasis has been placed on increasing the number of female police 

officers, rather than how to attract applicants from different social and cultural backgrounds. 

Considering the statistics regarding police cadets and graduates of foreign origin and 

population composition, it is clear that special measures are needed to increase police 

diversity and include more individuals with a minority group background. 

 

Keywords: Police, diversity, minority group, legitimacy 
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Inngangur 
 
Löggæsla er aldagamalt fyrirbæri, setningin „Með lögum skal land byggja, en með ólögum 

eigi eyða“ er eignuð Njáli á Bergþórshvoli. Löggæsla í þeirri mynd sem við þekkjum í dag er 

um tveggja alda gömul, fyrstu lögreglumennirnir sáust á götum Reykjavíkur um aldamótin 

1800 en þangað til hafði löggæslu verði sinnt af sýslumönnum eða handhöfum þeirra. 

Lögregluþjónar urðu þó ekki almennir um allt land fyrr en tæpri öld síðar. Lengi vel virðist 

eina hlutverk lögreglunnar vera að halda ógæfufólki frá hinum ráðandi í samfélaginu og 

vernda fjármuni þeirra (Guðmundur Guðjónsson, 2003). 

Í hinum vestræna heimi er það mikil áskorun að reyna að auka fjölbreytileika innan 

raða lögreglunnar. Segja má að lögreglan sem stofnun sé ein áhugaverðasta og mest krefjandi 

stofnun til að rannsaka fjölbreytileika, vegna táknrænnar stöðu hennar, sýnilegu hlutverki í 

samfélaginu, lögmæti og samskiptum hennar við þegna samfélagsins. Þó svo að ýmsar 

rannsóknir hafi fjallað um fjölbreytileika innan lögreglunnar, hafa fáar þeirra náð til þeirra 

þátta er snúa að ráðningu, varðveislu og kynningu á fjölbreytileika með stefnumótandi 

aðgerðum (Van Ewijk, 2012). 

Flest erum við sammála um það að við viljum lifa í réttarríki þar sem lögregla og 

önnur stjórnvöld virða mannréttindi. Lögreglan verður að búa yfir lögmæti og trausti 

almennings, en það gerir hún með verkum sínum og aðgerðum. Lögreglan sem stofnun þarf 

að geta endurspeglað samfélagsgerðina sem hún býr í með fjölbreytileika starfsmanna sinna, 

með því getur hún veitt þegnum samfélagsins betri þjónustu og þar með bætt hlutverk sitt 

fyrir vikið. 

Ef lögreglan ætlar að ávinna sér traust í samfélaginu verður hún að vanda vel til 

verka, sýna kurteisi, virðingu, skilning og síðast en ekki síst, ekki að mismuna fólki út frá 

þjóðerni, kynferði, litarhafti og öðrum þáttum enda eru skýr ákvæði mannréttindakafla 

stjórnarskrár Íslands sem óheimila slíka mismunun (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 

33/1944). Einnig er kveðið á um í siðareglum lögreglu að þær taki m.a. til góðra 

lögregluhátta, þar segir í 5. gr. „Starfsmenn lögreglu verða ávallt að virða það að allir eru 

jafnir fyrir lögum án tillits til kynferðis, kynhneigðar, trúarbragða, skoðana, þjóðernis, 

kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis eða stöðu að öðru leyti“ (Siðareglur lögreglu, 2016). 

Lögreglan verður að líta svo á að allir séu jafnir fyrir lögum og hvers kyns mismunun ætti 

aldrei undir nokkrum kringumstæðum að líðast innan raða hennar. Störf lögreglu eiga að 

einnkennast af heiðarleika, kurteisi og gagnsæi. 
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 Markmið verkefnisins er að fjalla um mikilvægi fjölbreytileika innan lögreglunnar, 

hvernig hægt sé að að auka hann og hvaða ávinningur sé af fjölbreytileikanum fyrir þegna 

samfélagsins. Verkefninu er skipt upp sex kafla. Fyrsti kafli verkefnsins fjallar um kenningar 

tengdar lögmæti lögreglu og hvernig aukinn fjölbreytileiki lögreglumanna hefur áhrif á 

lögmæti hennar. Annar kafli fjallar um rannsókn sem gerð var á hollenskum lögreglumönnum 

með erlendan bakgrunn. Þriðji kafli fjallar um tilraun Norðmanna til að auka fjölbreytileika 

innan norsku lögreglunnar og greint er frá hverjar helstu áætlanir Norðmanna eru til að reyna 

að auka hann. Fjórði kafli fjallar um breska lögreglumenningu í tengslum við samskipti við 

minnihlutahópa. Fimmti kafli fjallar um stöðu minnihlutahópa í íslenskri löggæslu. Í sjötta 

kafla eru niðurstöður verkefnisins dregnar saman. 
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Fræðileg umfjöllun 
 
Sýnt hefur verið fram á það að ástæða þess að almenningur treystir og styður aðgerðir 

lögreglu er sú að hann álítur lögregluna búa yfir lögmæti. Traust og stuðningur almennings til 

lögreglu snýr aðallega að tveimur áhrifaríkum þáttum, annars vegar skynjun fólks á 

réttarfarslegri sanngirni og hins vegar áhrifaríkri löggæslu. 

Með réttafarslegri sanngirni er átt við að almenningur treysti því að lögreglan komi 

fram við alla þegna samfélagsins af virðingu, heiðarleika og á jafnréttisgrundvelli. Annar 

þátturinn er upplifun og skynjun fólks á því hversu áhrifarík lögreglan er í starfi sínu. Það 

felur í sér að almenningur skynji og upplifi það að lögreglan nái að sporna við afbrotum og 

annarri óreglu í samfélaginu, með skilvirkum og áhrifaríkum hætti. Almennt mælist traust 

almennings til lögreglu mikið þegar fólk upplifir það að lögregla sinni báðum þessum þáttum 

vel (Van Damme, 2015). 

Aðrar rannsóknir hafa sýnt það að skynjun fólks á réttafarslegri sanngirni hefur meira 

vægi á lögmæti og traust til lögreglu heldur en skynjun af skilvirkum og áhrifaríkum störfum. 

Niðurstöður þessara rannsókna sýndu fram á það að heiðarleg og sanngjörn meðhöndlun 

mála, sem lögreglan fæst við, hefur meiri áhrif á traust almennings til lögreglu fremur en hver 

niðurstaða málsins verður. Með öðrum orðum má segja að það skipti meira máli í augum 

almennings hvernig vinnubrögð lögreglan stundar þegar hún leysir úr málum tengdum 

almenningi heldur en það hvort tilteknu markmiði hafi verið náð (Hinds, 2009; Murphy, 

2009; Tyler, 2003/2004). Í viðhorfskönnun meðal íbúa höfuðborgarsvæðisins frá 2016 um 

viðhorf til lögreglu, ótta við afbrot og reynslu af þeim, kemur fram að almenn ánægja er með 

störf lögreglu, og flestir íbúa verða varir við lögreglu að minnsta kosti mánaðarlega í sínu 

hverfi. 

Marktæk tengsl eru á milli sýnileika lögreglu og viðhorfs til lögreglu, þeir sem sjá 

lögreglu sjaldan eru þannig neikvæðari í garð lögreglu en hinir. Þátttakendur í könnuninni 

voru ekki greindir eftir félags- og menningarlegum bakgrunni heldur aðeins eftir kyni og 

búsetu. Þegar spurt var um lögmæti lögreglu benda niðurstöður rannsóknarinnar til þess að 

tveir af hverjum þremur íbúum höfuðborgarsvæðisins telja að lögreglan komi eins fram við 

alla íbúa. Marktækur munur var á viðhorfum fólks eftir aldri og búsetu, því eldri sem íbúar 

eru því líklegri eru þeir til að telja lögregluna koma eins fram við alla sem og eftir því sem 

lengra frá miðborginni fólk hefur búsetu. Einn af hverjum þremur hafði orðið fyrir ofbeldi 

árið 2015 en aðeins 26% tilkynntu brotið til lögreglu. Lágt hlutfall tilkynntra brota skýrist að 
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einhverju leyti af ólíku eðli brota, t.a.m. tilkynntu um 40% þeirra sem urðu fyrir þjófnaði en 

aðeins 9% sem urðu fyrir ofbeldi af hendi maka (Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, 2016). 

Árið 2017 var gerð viðamikil könnun meðal landsmanna um viðhorf til lögreglunnar 

og starfa hennar. Úrtak könnunarinnar náði til alls landsins, meirihluti þó til 

höfuðborgarsvæðisins. Niðurstöðurnar eru að mörgu leyti mjög áhugaverðar. Sé litið til 

sýnileika lögreglu, þá annars vegar telja íbúar landsbyggðarinnar lögregluna mun sýnilegri en 

á höfuðborgarsvæðinu og með aukinni menntun íbúa minnkar tilfinningin fyrir sýnileika 

lögreglu. Með sýnileika er átt við hversu oft á tilteknu tímabili viðkomandi íbúi sér lögreglu í 

sínu nánasta umhverfi. Allflestir íbúar landsins líta á lögregluna sem lögmætt yfirvald, eftir 

því sem fólk eldist og því meiri menntun sem fólk hefur, því sterkari viðhorf hefur fólk til 

lögmætis hennar (Félagsvísindastofnun, 2017). 

Það sem verður að hafa í huga er að skynjun fólks á réttarfarslegri sanngirni og hversu 

áhrifarík lögreglan er í starfi sínu eru ekki þættir sem koma af sjálfu sér, heldur eru þeir háðir 

því að almenningur hafi þurft að eiga í persónulegum samskiptum við lögreglu. Samskipti við 

lögreglu geta breytt fyrri skoðunum sem fólk hafði um lögregluna. Persónuleg samskipti geta 

annað hvort ýtt undir traust til lögreglu eða grafið undan því (Allport, 1954). Með öðrum 

orðum, öll afskipti sem lögregla hefur af fólki leiðir til þess að fólk fer að mynda sér skoðanir 

á lögreglunni sjálfri og því er mikilvægt fyrir lögreglumenn að koma vel fram.  

Mikil áhersla hefur verið innan sænsku og norsku lögreglunnar að skapa meiri 

fjölbreytileika innan stéttarinnar, ein af ástæðunum er sú að það er talið endurspegla 

samsetningu samfélagsins betur, en í Noregi og Svíþjóð hefur samfélagið breyst mjög hratt á 

síðustu áratugum með auknum fjölda innflytjenda. Horft hefur verið til þess að með auknum 

fjölbreytileika innan lögregluliða sé lögreglan betur í stakk búin til að réttlæta aðgerðir sínar, 

veita betri þjónustu og framkvæma verkefni sín af meiri skilvirkni (Hansen og Uhnoo, 2014). 

Sænsk lögregluyfirvöld hafa lagt mikla áherslu á það að sænska lögreglan sýni hvað 

lýðræðislegt samfélag standi fyrir, það þýðir að þeir verði að sýna gott fordæmi og vera góðar 

fyrirmyndir í fjölmenningarsamfélagi (The Swedish National Police Board, 2010). 

Með fjölbreyttara vinnuafli kemur aukinn fjölbreytileiki og lögmæti lögreglunnar 

eykst í kjölfarið (Ward, 2006). Rökin fyrir auknum fjölbreytileika með tilliti til bakgrunns 

fólks er sá að auðveldara sé að vinna traust á sem flestum sviðum samfélagsins í ört 

stækkandi fjölmenningarsamfélagi (Chan, 1997; Rowe, 2004, 2007). 

Með auknum fjölbreytileika meðal lögreglumanna er stuðlað að því markmiði að 

byggja upp og viðhalda lögmæti, auka mögulega sanngirni og réttlæti í samfélaginu með því 

að stuðla að jafnrétti og jafnræði (Ward, 2006). 
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Sú hugmynd um að fjölbreytni stuðli að sanngirni byggist á þeirri forsendu að 

lögreglumenn sem koma úr minnihlutahópum komi með önnur sjónarmið og ólíka hæfileika 

inn í lögregluna (Hansen og Uhnoo, 2014). Samkvæmt sænsku lögreglunni og öðrum 

einkareknum fyrirtækjum sem starfa á sviði öryggismála kom í ljós að það skiptir miklu máli 

þegar verið er að ráða inn starfsfólk að aukinn fjölbreytileiki skili af sér frekari sanngirni og 

réttlæti. Eins að það þjóni táknrænu hlutverki að sýna fjölbreytileikann út á við sem skili sér í 

meiri trúverðugleika, virðingu í augum almennings og auknu lögmæti. Í rannsókninni lýsti 

einn lögreglumaður sem ekki hafði þetta dæmigerða ,,sænska útlit“ hvernig hann ætti 

auðveldara með að ávinna sér traust og vekja áhuga skjólstæðinga sinna miðað við þegar 

innfæddir lögreglumenn nálgast viðfangsefni sín. Annar lögreglumaður lýsir því að í 

úthverfum þar sem minnihlutahópar búa í stórum stíl séu ungmenni stöðvuð og leitað sé á 

þeim, halda ungmennin þess vegna að lögreglan hafi fordóma gagnvart þeim, því sé það 

mikilvægt að þessi sömu ungmenni sjái fólk af erlendu bergi brotnu starfa innan lögreglunnar 

(Hansen og Uhnoo, 2014). 

Rannsóknir um upplifun og samstarf lögreglumanna innan lögreglunnar, hafa aðalega 

snúið að samskiptum kynjanna en minna um mismunandi menningarlegan bakgrunn 

lögreglumanna. Flestar þessar rannsóknir hafa verið gerðar í Bandaríkjunum og Bretlandi í 

gegnum kannanir og sýna það að þeir sem telja sig utangarðs innan lögreglunnar, fást við 

útilokun frá hópnum, mismunun og ná síður framgangi innan lögreglunnar (Burke og 

Martinussen, 2006; Dodge og Pogrebin, 2001; Haarr, 1997; Krimmel og Gormley, 2003; 

Morash, Kwak og Haarr, 2006; National Center for Women and Policing, 2001; Pogrebin, 

Dodge og Chatman, 2000; Silvestri, 2003). 

Minnihlutahópar eru líklegri til að hafa neikvæð viðhorf í garð lögreglunnar og telja 

lögregluna oft vera ósanngjarna og fordómafulla (Hurst og Frank, 2000; Brown, 2000; Tyler 

og Huo, 2002; Tuch og Weitzer, 1997). Við rannsókn á skoðunum og upplifunum 

lögreglumanna í hinum vestræna heimi kemur í ljós að lögreglumenn eru líklegri en 

almenningur til að hafa fordóma gagnvart minnihlutahópum (Colman og Gorman, 1982; 

Pitkänen og Kouki, 2002; Wortley og Homel, 1995), sem getur leitt til þess að lögreglumenn 

sjái sig frekar knúna til að hafa afskipti að minnihlutahópum (Breska innanríkisráðuneytið, 

2004).   
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Hollenska lögreglan 
 
Í Hollandi var gerð rannsókn á lögreglumönnum sem störfuðu hjá hollensku lögreglunni en 

þeir voru frá Curacao eyju í Karabíska hafinu, tilgangur rannsóknarinnar var að varpa ljósi á 

hvort lögreglumennirnir upplifðu eða hefðu upplifað fordóma í sinn garð vegna uppruna síns 

frá öðrum infæddum kollegum sínum í hollensku lögreglunni, eins átti rannsóknin að taka til 

hvernig samstarfi þessara tveggja hópa væri háttað. Til samanburðar var leitast við að ræða 

við starfsmenn sem starfa við sambærilega ríkisstofnun þar sem meirihlutinn voru hvítir 

karlar, í þessu tilviki starfsmenn hollenska skattsins. Vonast var til þess að hægt væri að veita 

nákvæmar upplýsingar um menningarlega upplifun og samvinnu þessara tveggja hópa, ekki 

einungis innan hollensku lögreglunnar heldur einnig svipaðra stofnana á vegum ríkisins. 

Curacao er fyrrum hollensk nýlenda í Karabíska hafinu en hún var sjálfstætt ríki innan 

konungsríkins Hollands. Fram á áttunda áratuginn var flutningur frá Curacao til Hollands 

aðallega takmarkaður við fólk sem hafði hugsað sér að leita sér menntunar í Hollandi og 

snéru námsmenn iðulega heim aftur eftir að menntun lauk. Samfélagið fékk litla athygli og 

ríkti almennt jákvætt viðhorf Hollendinga til íbúa Curacao. Hnignun í efnahagslífi Curacao 

varð á seinni hluta áttunda ártatugarins sem varð til þess að fjöldi íbúa sem fluttust til 

Hollands jókst úr 30 þúsund í 90 þúsund á aðeins nokkrum árum. Til Hollands fór þá að 

flytjast fólk með litla menntun og litla þekkingu á tungumálinu og menningunni. 

Atvinnuþættir og betra almannatryggingakerfi urðu til þess að fólk flutti sig um set (Allen, 

Heijes og Marcha, 2003; Koot, 1979). 

Atvinnuleysi meðal Curacaoa er um það bil fjórum sinnum meira en meðal innfæddra 

Hollendinga, um það bil 30% barna foreldra sem fluttu til Hollands snemma á 10. áratugnum 

lauk ekki grunnskóla og 40-50% kláraði ekki framhaldsskóla (Heijes, 2007). Þetta hefur 

orðið til þess að aukinnar neikvæðni hefur orðið vart í Hollandi í garð Curacoa sem varð til 

þess að fjölmiðlar fóru í auknu mæli að fjalla um aukna glæpatíðni eyjaskeggja, eins hélt 

yfirmaður í lögreglunni í Amsterdam því opinberlega fram að Curacao hafi flutt flesta sína 

glæpamenn til Hollands (Heijes, 2004). 

Flestum lögreglumönnunum sem ættaðir voru Curacao, fannst að þeir hefðu breyst 

við það að búa og starfa í Hollandi. Töluðu þeir um ákveðið ferli við það verða 

,,Hollendingur“, þeir hafi þurft að taka upp hollenskt atferli til að aðlagast og ,,virka“ innan 

stofnuninnar. Þátttakendurnir voru þó sammála um nauðsyn þess að breytast til að aðlagast 

betur, en tekið var fram að þrátt fyrir þessar breytingar væru þeir samt alltaf Curacao búar í 



 

7 
 

hjarta sínu og hægt var að finna fyrir ákveðnu stolti yfir uppruna sínum. Eins og einn 

lögreglumaður orðaði það: 

 

Curacao samstarfmenn mínir eru bara eins og ég, þeir tala og koma fram eins og ég. Þeir hafa 

verið uppteknir af því að reyna að aðlagast samfélaginu en þeir eru samt sem áður mjög stoltir 

af því sem þeir hafa afrekað. En ég þarf að viðurkenna að þó ég horfi á hluti í gegnum auga 

Hollendings núna þá líður mér samt ekki eins og Hollendingi. Ég þarf að aðlagast en innst 

inni mun ég alltaf vera Curacaoa og ég er stoltur af því. (Heijes, 2004) 

 

Dæmi eru um að lögreglumenn líti svo á að munurinn á lögreglumönnum frá Curacao og 

innfæddum lögreglumönnunm sé að þá skorti ákveðið frumkvæði og skörungsskap sem þarf í 

starfið. Telja þeir að þetta sé uppeldislegur áhrifaþáttur, en það að alast upp á lítilli eyju þar 

sem börnum var sagt að þegja og fara varlega hefur áhrif. Í lögreglunni þurfti að læra að sýna 

áræðni og frumkvæði, standa upp fyrir sjálfum sér og segja sína skoðun á hlutunum, í raun sé 

ekkert val um þessa hluti ef starfsmaður vill endast innan raða lögreglunnar. Flestir 

þátttakendurnir segja að þrátt fyrir að hafa tekið upp hollenska siði og venjur hafi það ekki 

endilega eftirsóknarverð áhrif eins og einn lögreglumaður segir frá: 

 

Ég hef unnið lengi hjá stofnuninni og samlagast hollensku samfélagi, ég veit nákvæmlega 

hvernig á að haga mér, ég þekki reglurnar og kann leikinn, þrátt fyrir það er ég samt sem áður 

að lenda í vandræðum í starfinu. (Heijes, 2004) 

 

Þeir þættir sem þátttakendur nefndu sem endurpegluðu frásagnir þeirra var skortur á 

samstarfsvilja, vanvirðing í garð þeirra, mismunun, grófir brandarar, kvíði fyrir vinnunni, að 

herbergið verði hljótt um leið og þeir ganga inn í það og uppsagnir (Heijes, 2004). Í 

umræðunni um grófa og vandræðalega brandara segir einn lögreglumaðurinn: 

 

Vandræðalegir brandarar um Curacaoa eða aðra, já ég hef heyrt þá, þá segir einhver, sjáðu 

hann er að hlæja að sjálfum sér, auðvitað þurfti greyið náunginn að hlæja með. Ef ég horfi til 

baka, þá sé ég stundum eftir því að hafa ekki staðið í hárinu á þeim og sagt eitthvað. Þegar 

yfirmaður segir svona brandara þá verður þú að hlæja með, þú átt ekkert val annars ertu 

útilokaður frá hópnum. Ef það er verið að hlæja að einhverjum þá hugsa ég stundum hvað 

maður sé feginn að hann sé ekki að hlæja að mér. (Heijes, 2004) 

 

Lögreglumaðurinn heldur áfram og segir: 
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Við höfum upplifað og séð þá hlið á lögreglunni sem þú vilt ekki vera partur af. Ef þú spyrð 

of margra spurninga getur það haft afleiðingar, ég er bara of þreyttur, auðvitað get ég öskrað, 

sparkað en enginn mun taka eftir mér. Ef þú gefur því varfærnislega gaum þá geturðu séð þá 

lögreglumenn sem eru af erlendu bergi brotnir ganga um með verk í hjartanu, því þeir eru 

einfaldlega of hræddir til að standa upp og tala fyrir sínum hagsmunum. Það er alltof mikill 

ótti innan stofnunarinnar. (Heijes, 2004) 

 

Þeir segja að þetta snúist ekki endilega um það að vera frá Curacao heldur almennt það að 

vera öðruvísi, hvort sem það er lögreglumaður sem er af erlendu bergi brotinn eða það að 

vera kvenmaður í lögreglunni. Þegar þú ert öðruvísi þá verðurðu útilokaður frá hópnum með 

ákveðnum tálmum sem ýtir þér lengra út úr hópnum. Flestir svarendur voru sammála um það 

að þeir verði nánast að sanna sig stöðugt í starfinu. Þeir upplifa að það sé ávallt verið að 

fylgjast með þeim. Þeir þátttakendur sem finna fyrir lítilli mismunum segjast finna einnig 

fyrir þessu. Eins og einn lögreglumaður segir: 
 

Ég hef ekki upplifað mikla mismunun en ég hef fundið fyrir því að ég þarf að sanna mig 

meira, það er einfaldlega fylgst meira með þér og þú þarft alltaf að gera allt þitt besta og 

þrefalt betur, það getur verið pirrandi. (Heijes, 2004) 

 

Þegar þeir voru spurðir af hverju þeir héldu áfram að starfa hjá lögreglunni, sögðu þeir að 

þeim líkaði starfið vel. Eins og einn orðaði það: ,,Mér líkar starfið vel, þetta er hlutverk sem 

ég dáist að.” Jafnframt kom það fram að þeir hafi verið varaðir við því af öðrum meðlimum 

Curacao í Hollandi, að starfa í lögreglunni. Hins vegar hafi það verið mikil áskorun fyrir þá 

að leggja eitthvað af mörkum til samfélagsins, einnig kom fram í mörgum viðtölunum að það 

hafi verið hvatning fyrir þá að ganga til liðs við lögregluna til þess að vera fyrirmynd fyrir 

þeirra samfélag. Einn viðmælandi sagði: ,,Ég vildi vera andlit okkar samfélags, jafnvel þó að 

ég hefði verið varaður við því, að vinna í hörðu umhverfi lögreglunnar.“ Eftir því sem að 

viðmælendur voru hærra settir innan lögreglunnar þeim mun betri var upplifun þeirra á 

samstarfi þessara tveggja hópa. Einn lögreglumaður segir: 

 
Svona virkar þetta, því hærra sem þú nærð innan lögreglunnar þeim mun minni pressu muntu 

finna. Þegar þú vinnur á götunni, getur fólk komist upp með að uppnefna þig en þegar þú ert 

kominn í hærri stöðu og jafnvel orðinn varðstjóri þá þarf fólk frekar að passa sig. Mér finnst 

fólk sýna mér meiri virðingu en það gerði áður, ekki eingöngu út af því að ég er betri 
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lögreglumaður heldur líka út af því að ég er hærra settur innan lögreglunnar. Í lögreglunni er 

litið á hvaða tákn þú berð á öxlunum og síðan spá þeir í persónuna á bak við það, þetta er út af 

því að nú ert það þú sem tekur ákvörðun um hvað verður um framtíð þeirra. (Heijes, 2004) 

 

Er það mat flestra viðmælanda að það að vera ýtt of snemma upp metorðastiga lögreglunnar 

virðist hafa neikvæð áhrif. Stöðuhækkunin verði að vera veitt út frá hæfni en ekki í gegnum 

jákvæða mismunun eins og flestir Curacao lögreglumenn vilja. Það sem gjarnan heyrist frá 

innfæddum hollenskum lögreglumönnum: ,,já þið fáið stöðuhækkun bara út af því að þið eruð 

svartir, þannig að öll jákvæð mismunun vinnur raunverulega á móti okkur.“ Það sem kemur 

einnig í ljós í þessari rannsókn er sú staðreynd að þeir Curacaoar sem finna lítið fyrir 

mismunun vegna uppruna þeirra, staðfesta það að þeir muni aldrei tilheyra aðalhópnum. Þeir 

finna það kannski að þeir séu viðurkenndir en geti hreinlega ekki treyst því að vera bakkaðir 

upp ef þeir lenda í vandræðum (Heijes, 2004). 

Niðurstöður rannsóknar Heijes (2004) sýndi fram á það að samstarf Curacaoa og 

annarra starfsmanna hollenska skattsins væri greinilega betra. Starfsumhverfi þeirra var betra 

og fundu þeir fyrir meira öryggi. Hins vegar væri eitthvað í vinnustaðamenningu og 

skipulagningu innan lögreglunnar sem ýtti undir upplifun þeirra á óöryggi sem og það að vera 

ekki viðurkenndir innan stofnunarinnar. Rannsóknir hafa sýnt fram á það að líkindi á meðal 

fólks búi til ákveðið samfélag og fólk virðist treysta öðru fólki fyrr þegar það líkist því sjálfu 

(Cialdini, Brown, Lewis, Luce og Neuberg, 2007). Við það verði ákveðið aðdráttarafl á milli 

þeirra sem telja sig deila sama bakgrunni en slíkt virðist þrífast best þar sem hugmyndin um 

samheldni er sterk, en það er einmitt það sem oft á tíðum einkennir vinnustaðamenningu 

lögreglunnar en síður skattsins (Heijes, 2004). 
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Norska lögreglan 
 
Í Noregi hefur norska lögreglan sett af stað sérstaka aðgerðaráætlun til að reyna að stuðla að 

auknum fjölbreytileika innan lögreglunnar (Bjørkelo og Bye, 2013). Nýjasta áætlunin (2008-

13) miðaði að því að reyna að auka fjölbreytileika er varðar kynferði, þjóðerni, aldur, 

kynhneigð og fötlun. Skammtíma markmiðið var að reyna að auka nýliðun lögreglunema úr 

röðum innflytjenda með erlendan bakgrunn þannig að þeir nái 5% af öllum nemendafjölda 

skólans. Lokamarkmið stofnunarinnar er að samsetning lögreglumanna endurspegli 

fjölbreytni samfélagsins sem hún þjónar (Bjorkelo, Egge, Bye og Ganapathy, 2015). 

Samkvæmt norsku hagstofunni voru íbúar Noregs um 5.1 milljón árið 2014, þar af voru 

633.100 þúsund manns innflytjendur, í viðbót við það voru 126.100 þúsund manns annarrar 

kynslóðar innflytjendur. Samanlagt mynda þessir tveir hópar um 14.9 % af heildarfjölda íbúa.  

Í Osló er um 30% allra íbúa með erlendan bakgrunn. Frá sjónarhorni tengsla og valds 

er mikilvægt að reyna að ná til nemenda af erlendum uppruna til að auka lögmæti 

lögreglunnar og réttlæta aðgerðir hennar (Egge and Ganapathy, 2012). Ef að lögreglan sem 

stofnun er með hóp fólks innan sinna raða sem á í hættu á að verða jaðarsett í samfélaginu eru 

meiri líkur á því að það myndist frekara traust með aukinni samvinnu á milli þessara sömu 

hópa og lögreglumennirnir tilheyra (Egge, Ganapathy og Runhovde, 2008). Ef reiknaður er 

heildarfjöldi nemenda í lögreglufræðum í Noregi má sjá aukningu á nemendum af erlendum 

uppruna úr 3.60 % árið 1995 upp í 5.42 % árið 2014. Á sama tíma og þessi rannsókn var gerð 

hafði fólksfjöldi innflytjenda aukist úr 4.95 % í 14.86% . Samkvæmt þessu má áætla að 

umsóknum um nám í lögreglfræðum hafi ekki fjölgað í takti við aukinn fólksfjölda 

innflytjenda (Egge o.fl., 2008). 

Á þriggja ára tímabili tóku Egge og félagar (2008) viðtöl við umsækjendur 

lögregluskólans með erlendan bakgrunn, eins þá nemendur sem höfðu verið samþykktir inn í 

námið. Viðtölin fóru bæði fram í rýnihópum og einnig voru tekin einstaklingsviðtöl en þessi 

viðtöl voru tekin við 1., 2., og 3. árs nema í lögreglufræðum. Alls voru þetta 62 einstaklingar 

sem voru með erlendan bakgrunn. Meðal þess sem Egge og félagar komust að í viðtölum 

sínum var sú mýta að vegna bakgrunns þeirra stæði þeim ekki til boða að fara í 

lögreglufræðinám, töldu viðmælendur þetta geta verið ein orsök þess af hverju fleiri sæktu 

ekki um í námið. Umsækjendur ásamt vinum og fjölskyldu trúðu oft á tíðum að 

lögreglumenntunin og starfsgreinin í heild sinni væri einungis í boði fyrir innfædda 

Norðmenn og þó svo að einstaklingarnir hefðu öðlast norskan ríkisborgararétt væri það ekki 

nægjanlegt skilyrði til að vera tekinn inn í námið. Í rannsókn sem gerð var á Nýja Sjálandi 
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komu fram svipaðar niðurstöður en þar töldu umsækjendur í lögreglufræðum af asískum 

uppruna að þeir ættu minni möguleika vegna uppruna síns en þeir sem væru innfæddir 

(Lawry, 2005). Sumir umsækjendur lýstu einnig neikvæðu viðhorfi innan 

innflytjendasamfélagsins gagnvart lögreglufræðimenntun sem og þess að vinna og starfa 

innan lögreglunnar. Lögreglufræðimenntun væri ekki álitin jafnmikils metin eins og 

læknisfræði, lögfræði eða verkfræði. Þar af leiðandi væri menntun í lögreglufræðum ekki 

þess virði að ,,fjárfesta“ í og fáir virtust vita af þeim möguleika að sækja sér bachelor gráðu í 

lögreglufræðum. Einnig kom upp sú neikvæða hugmynd á meðal umsækjenda og fjölskyldna 

þeirra um áhættuna sem nemendur væru að setja sig í við það að ætla að starfa innan 

lögreglunnar, en afar fáir lögreglumenn sem starfa innan norsku lögreglunnar hafa týnt lífi, 

kannski ólíkt því sem foreldrar þeirra hafa upplifað frá sínum heimalöndum (Bjorkelo o.fl., 

2015). 

Það sem sumir umsækjendur töldu vera styrkleika var að þarna fengju þeir tækifæri á 

því að koma með inn í starfið sérstaka hæfni vegna menningarlegs bakgrunns þeirra, sem 

fælist m.a. í ólíku uppeldi sem þeir hefðu fengið og tungumálakunnáttu, þessir jákvæðu þættir 

áttu þó eftir að virka sem hindrun fyrir umsækjendur þegar þeir voru komnir inn í námið 

(Bjorkelo o.fl., 2015). Niðurstöður úr tveimur erlendum rannsóknum eftir Egge og Ganapathy 

sýna að lögreglufræðinemar frá ólíkum menningarlegum bakgrunni upplifa menninguna í 

sínu námsumhverfi á þá leið að mikið sé lagt upp úr líkamlegu atgervi, samkeppni, einingu 

og réttlæti. Það séu skýr mörk um það hvaða hegðun sé samþykkt og í raun ákveðin norm um 

það hvernig fjölbreytileiki sé samþykktur innan raða skólans. Upplifun þeirra var á þá leið að 

hugmyndin um einingu væri tjáð í því sem einkenndi lögregluna ásamt lögreglubúningnum 

sjálfum, í þessu umhverfi væri ekkert pláss fyrir aðra menningu og önnur sjónarmið en það 

voru einmitt mikilvægir hvatningarþættir þegar kom að því að sækja um í lögreglufræðinám 

(Egge o.fl., 2008). 

Niðurstöðurnar sýna að hægt er að skipta nemendunum með innflytjendabakgrunn í 

tvo hópa allt eftir því hvernig þeir upplifa sig. Þeir sem höfðu ávallt upplifað sig sem öðruvísi 

áður en þeir hófu nám upplifðu sig og sinn hóp menningarlega sterkari við það að bera 

lögreglubúninginn. Þeir sem höfðu síður upplifað sig sem ,,öðruvísi” í gegnum tíðina 

upplifðu sig frekar eins og þeir pössuðu ekki inn í hópinn. Í rannsókninni voru nefnd þrjú 

bjargráð sem nemendur notuðu oftast til að komast af í gegnum þessar tilfinningar. Sú fyrsta 

var að reynast sýnast ósýnilegur, þannig að nemendur reyndu eins og þeir gátu að aðlagast 

menningunni í skólaumhverfinu sem voru viðbrögð við þeirri tilfinningu að eitthvað væri að 

þeim án þess þó að átta sig almennilega á því hvað það væri. Í öðru lagi voru nefndir 
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ákveðnir varnarhættir sem fólust í því að nemendur sjálfir höfðu orð á því að halda uppi stöðu 

sinni innan lögreglunnar vegna menningarlegs bakgrunns þeirra. Þessari aðferð var lýst af 

viðmælendum sem höfðu verið valdir inn á forsendum jákvæðrar mismunar en ekki út af 

eigin verðleikum. Aðrar rannsóknir sem hafa verið gerðar á þessu máli sýna fram á svipaðar 

niðurstöður (Boogaard og Roggeband, 2010; Sengupta, 2010). Þriðja bjargráðið var að draga 

sig út úr hópnum annað hvort sér á báti eða með öðrum sem tilheyrðu sama menningarlega 

bakgrunni (Egge o.fl., 2008). 

Niðurstöður úr breskum og hollenskum rannsóknum hafa einnig sýnt fram á það að 

aðal áskorunin fyrir nemendur með annan menningarlegan bakgrunn sé sú að eiga í 

neikvæðum samskiptum við aðra nemendur (Fjellvoll, 2008). Sem dæmi um neikvæð atvik 

má nefna meiðandi ummæli í garð þeirra, upplifun á neikvæðri líkamstjáningu, skortur á 

skilningi, fordómar, orðrómur og einnig að upplifa það að vera ekki tekin með inn í hópinn 

(Fjellvoll, 2008; Heijes, 2004). 

Almennt séð er lítið brottfall úr norska lögregluháskólanum og eru ekki til neinar tölur 

um brottfall nemenda sem koma úr öðrum menningarlegum bakgrunni, hins vegar er 

mikilvægt að rýna í og skoða niðurstöður rannsókna með tilliti til þess hvort að þessir 

nemendur sjái sig knúna til þess að hætta í námi vegna þeirra upplifana sem þeir verða fyrir í 

námi, en nokkuð ljóst er að neikvæð upplifun nemenda verður ekki til að hjálpa að koma á 

auknum breytileika innan norsku lögreglunnar (Bjorkelo o.fl., 2015). 
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Breska lögreglan 
 
Segja má að það hafi orðið ákveðin vatnaskil í breskri lögreglumenningu í Brixton óeirðunum 

árið 1981 en þær snérust um samskipti lögreglunnar við fólk af afrískum uppruna í Brixton 

hverfinu í London. Miklar efnahagslegar þrengingar voru í Bretlandi á þessum árum og var 

atvinnuleysi á meðal svartra mikið. Í kjölfarið skipaði William Whitelaw þáverandi 

innanríkisráðherra Bretlands fyrir rannsókn á atvikinu og fékk til liðs við sig Lord Scarman 

til gera greiningu á því. Talið er að skýrsla rannsóknarinnar hafi valdið ákveðnum 

straumhvörfum en í henni voru útlistaðar helstu áskoranir lögreglunnar í fátækari hverfum 

borganna. Scarman neitaði því þó að stofnanavætt kynþáttahatur væri til staðar í Bretlandi og 

vildi ekki kannast við né viðurkenna að kynþáttahatur væri ríkjandi í Bretlandi. Þrátt fyrir að 

hafa fyrir framan sig gögn frá svörtum minnihlutahópum sem útlistuðu neikvæð samskipti 

þeirra við lögregluna, sagði hann að stefna lögreglunnar byggði ekki á kynþáttahatri heldur 

vildi hann fremur telja að um væri að ræða hegðun einstakra lögreglumanna sem hann vildi 

meina að væru ungir, óreyndir og hræddir. 

Eins og áður kom fram neitaði Scarman því að stofnanavætt kynþáttahatur ætti sér 

stað í Bretlandi en viðurkenndi þó að enn ætti eftir að útrýma kynþáttamisrétti í bresku 

samfélagi (Scarman, 1981). Lausn Scarmans á vandamálinu var að auka hlutfall 

lögreglumanna með minnihlutabakgrunn og í raun skipta út hvítum embættismönnum fyrir 

svarta til að jafna út hlutfallið með því ætti að nást að koma í auknum mæli á jafnræði milli 

kynþátta. Hins vegar er bent á að stefnan þurfi ávallt að endurspegla grasrótina sem unnið er 

með. Að ætla sér að hafa fleiri svarta lögreglumenn innan lögreglunnar verður ekki sjálfkrafa 

til þess að ríkjandi strúktúr og vinnustaðamenning innan lögreglunnar breytist (Bourne, 

2001). 

Janet Chan er virtur fræðimaður sem hefur rannsakað og skoðað samskipti lögreglu 

og minnihlutahópa. Árið 1997 gaf hún út bókina Changing Police Culture og vakti bókin 

mikla athygli víða um heim en þó má segja að hún hafi vakið hvað mesta athygli í Bretlandi 

en á 9. og 10. áratug síðustu aldar var í gangi mikil endurskoðun innan bresku lögreglunnar á 

málefnum minnihlutahópa meðal annars út af skýrslu Lord Scarmans. Í bók Chan lýsir hún 

því m.a. hvernig tengsl lögreglumenningar við strúktúr stofnunarinnar þurfi að taka mið af 

menntun og þjálfun lögreglumanna til þess að lögregla og minnihlutahópar geti átt betri 

samskipti (Chan, 1997). 

Í bresku þingkosningunum árið 1997 komst Verkamannaflokkurinn undir stjórn 

Tonys Blairs til valda eftir að 18 ára setu Íhaldsflokksins undir stjórn Margartet Thatcher og 
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John Major. Hafði Verkamannaflokkurinn skuldbundið sig til að setja á nefnd sem átti að 

rannsaka misheppnaða rannsókn Lundúnarlögreglunnar á morðinu á svarta táningnum 

Stephen Lawrence árið 1993. Sir William Macpherson leiddi vinnuna og kom skýrsla um 

málið út í febrúar árið 1999. Meðal þess sem hann komst að og var ólíkt niðurstöðum 

Scarmans, að það væri ekki einungis stofnanabundið kynþáttahatur í Bretlandi heldur væri 

kynþáttahatur innan lögreglunnar meginorsök þess að rannsókn Lundúnarlögreglunnar fór út 

um þúfur. Það sem meira er að á svipuðum tíma þá viðurkenndi lögreglustjóri Lundúna það 

opinberlega (O’Neill, 2016). 

Áhrif Macpherson skýrslunnar hafa verið mikil. Málið vakti mikla athygli fjölmiðla í 

Bretlandi og vakti upp margar spurningar meðal bresks almennings. Niðurstöður skýrslunnar 

hafa leitt til endurskoðunar á ráðingarferli minnihlutahópa, ásamt því að sett hefur verið á 

jafnréttismarkmið. Eins hafa verið skilgreind betur atvik sem heyra undir kynþáttamisrétti 

sem hefur verið breytt því að nú er lögreglu skylt að rannsaka ofbeldisbrot sem rekja má til 

ólíkra kynþátta (Bourne, 2001). 
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Íslenska lögreglan 
 
Þann 1. janúar 2018 voru 43.736 innflytjendur á Íslandi eða um 12,6 % af öllum mannfjölda, 

en samkvæmt Hagstofu Íslands (2018) teljast innflytjendur vera einstaklingar sem eru fæddir 

erlendis og eiga foreldra sem einnig eru fæddir erlendis. Talað er um í þessu samhengi einnig 

um annarrar kynslóðar innflytjendur sem eru einstaklingar sem hafa fæðst á Íslandi og eiga 

foreldra sem báðir eru innflytjendur. Einstaklingar eru einnig taldir hafa erlendan bakgrunn ef 

annað foreldrið er erlent, þess ber einnig að geta að einstaklingar sem fæðast erlendis en eiga 

foreldra sem báðir hafa fæðst hér á landi teljast einnig hafa erlendan bakgrunn. 

Starfsumhverfi lögreglu hefur oft verið æði flókið, auk þess sem hlutverk 

lögreglunnar hefur breyst. Guðmundur Guðjónsson (2003) segir til að mynda frá því þegar 

lögreglumenn á Siglufirði máttu sín einskis í upphafi 20. aldar þegar danskir sjómenn töldu 

rétt að halda uppi lögum og reglu í bænum með þeim afleiðingum að norskur sjómaður lést. 

Engin málaferli urðu vegna málsins þar sem enginn Íslendingur átti í átökunum. Sýslumaður 

taldi sig algjörlega vanmáttugan gagnvart því sem þarna birtist sem ráðandi afl í bænum. 

Á milli áranna 2017 og 2018 hefur fjölgun innflytjenda verið um 2%. Frá árinu 2012 

hefur þeim fjölgað úr því að vera 8% mannfjöldans upp í 12,6 %. Eins má benda á það að 

annarrar kynslóðar innflytjendum hefur fjölgað á milli þessara sömu ára úr því að vera 4.473 

í 4.861 manns. Samanlagt mynda fyrsta og önnur kynslóð innflytjenda um 13,9 % af 

mannfjöldanum á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2018). Þetta hlutfall er enn lægra en heildarfjöldi 

fyrstu og annarrar kynslóðar innflytjenda í Noregi sem er samkvæmt norsku hagstofunni 

(2019) 17.8 % af heildar mannfjölda þar í landi. 

Lítið sem ekkert hefur verið fjallað um stöðu minnihlutahópa með erlendan bakgrunn 

innan íslensku lögreglunnar. Rannsóknir sem hafa verið gerðar meðal starfsmanna 

lögreglunnar, hafa að mestu snúið að kynjatengslum og vinnustaðamenningunni sem slíkri 

(Finnborg Salome Steinþórsdóttir, 2013). 

Ekki eru til nýlegar tölur um hve margir lögreglumenn af erlendu bergi brotnu hafa 

útskrifast frá gamla lögregluskólanum eða lögreglufræðum úr Háskólanum á Akureyri, en 

hins vegar eru til tölur sem spanna árin 1982 til 2012, á því tímabili útskrifuðust 38 aðilar úr 

Lögregluskóla ríkisins sem áttu annað hvort móður, föður, afa, ömmu eða báða foreldra sem 

voru erlend. Þess ber þó að geta að tölur þessar eru settar fram með fyrirvara, því að ekki er 

um staðfestar tölur um að ræða og ekki er vitað hvernig gagnanna var aflað (Kristbjörg Fjóla 

Hrólfsdóttir, munnleg heimild, 24. apríl 2019). Samkvæmt þessum tölum má sjá að Ísland á 

langt í land hvað varðar útskrifaða lögreglumenn með erlendan bakgrunn. 
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Ekki hefur verið sett á fót sérstök aðgerðaáætlun hér á landi til að hvetja innflytjendur  

eða aðra einstaklinga með erlendan bakgrunn til að sækja um í lögreglufræðinám en hins 

vegar kemur fram í stefnu Háskólans á Akureyri 2018-2023 að skólinn sé framsækið, 

sjálfstætt og traust þekkingarsamfélag með jafnrétti að leiðarljósi. Jafnframt segir að ,,Í starfi 

sínu leggur Háskólinn á Akureyri áherslu á að nemendur og starfsfólk nái árangri í námi og 

starfi óháð fötlun, kynhneigð, kyni, kynþætti, lífsskoðun, trúarbrögðum og uppruna” 

(Háskólinn á Akureyri, 2018). 

Samkvæmt 1. mgr. 38. gr. lögreglulaga nr. 90/1996 eru sett fram skilyrði sem 

einstaklingar þurfa að uppfylla til að komast inn í starfsnám á vegum Mennta-og 

starfsþróunarseturs lögreglu. Þar segir: 

 

 Mennta- og starfsþróunarsetur lögreglu annast starfsnám lögreglunema og velur nema í 

starfsnám í samstarfi við háskóla. Ákvörðun setursins um val á nemum í starfsnám er 

endanleg. Nemar í starfsnámi skulu fullnægja eftirtöldum almennum skilyrðum: a. vera 

íslenskir ríkisborgarar, 20 ára eða eldri, b. hafa ekki gerst brotlegir við refsilög, þetta gildir þó 

ekki ef brot er smávægilegt eða langt er um liðið frá því að það var framið, né hafa sýnt af sér 

háttsemi sem getur rýrt það traust sem lögreglumenn verða almennt að njóta, c. vera andlega 

og líkamlega heilbrigðir og standast læknisskoðun trúnaðarlæknis samkvæmt fyrirliggjandi 

kröfum sem mennta- og starfsþróunarsetur lögreglu setur reglur um í samstarfi við háskóla, d. 

hafa lokið stúdentsprófi eða annarri sambærilegri menntun, e. samkvæmt nánari kröfum sem 

ráðherra setur með reglugerð, á grundvelli tillagna frá mennta- og starfsþróunarsetri lögreglu, 

m.a. um menntun, starfsþjálfun, tungumálakunnáttu og líkamlega færni. (Lögreglulög nr. 

90/1996)  

 

Í jafnréttis- og framkvæmdaráætlun lögreglunnar 2019-2022 kemur fram í 2.gr að:  

 

Lögreglan á að vera eftirsóknarverður vinnustaður sem laðar að starfsfólk af báðum kynjum 

með fjölbreyttan bakgrunn. Leiðarljós jafnréttisáætlunar lögreglunnar er að innan 

stofnunarinnar sé jafnrétti virt í hvívetna. Allir einstaklingar skulu hafa jafna möguleika á að 

njóta eigin atorku og þroska hæfileika sína. Mismunun er það sem misbýður, lítilsvirðir eða 

brýtur á einstaklingi eða hóp. (Ríkislögreglustjórinn, 2018) 

 

Eins kemur fram í 3.gr að:  
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Meginmarkmið sé að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og karla á 

öllum sviðum innan lögreglunnar. Allir einstaklingar skulu hafa jafna möguleika á að njóta 

eigin atorku og þroska hæfileika sína, óháð m.a. kyni, kynhneigð, samfélagsstöðu, uppruna 

eða litarhætti. (Ríkislögreglustjórinn, 2018) 

 

Að frumkvæði ríkislögreglustjóra var skipaður starfshópur sem átti að hafa það verkefni að 

samþætta kynja-og jafnréttissjónarmið og þar kemur m.a. fram að: 

 

Hlutverk lögreglu er m.a. að gæta almannaöryggis og leitast við að tryggja réttaröryggi 

borgaranna. Þjónusta lögreglu snertir alla hópa samfélagsins, og því mikilvægt að starfsemi 

lögreglu taki mið af margbreytileika samfélagsins. Þekking og reynsla ólíkra hópa getur nýst 

vel til að tryggja sem besta þjónustu við almenning, á þeim grunni á lögreglan að byggja til 

framtíðar. Þar af leiðandi búum við að faglegri og öflugri löggæslu í landinu. 

(Ríkislögreglustjórinn, 2014) 

 

Íslenskum lögreglumönnum er ætlað að mæta ólíkum kröfum samfélagins en á sama tíma eru 

inntökuskilyrði í starfsnám lögreglu tiltölulega einsleit og gera þar af leiðandi ekki ráð fyrir 

fjölbreytileika innan stéttarinnar. 
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Umræður 
 

Markmið verkefnisins var að fjalla um mikilvægi fjölbreytileika innan lögreglunnar, hvernig 

hægt sé að að auka hann og hvaða ávinningur sé af fjölbreytileikanum fyrir þegna 

samfélagsins.  

Fjölbreytileika innan lögreglunnar mætti auka hér á landi með því að hvetja 

minnihlutahópa til að sækja um í lögreglufræðinám, það mætti gera eins og t.d. í Noregi þar 

sem unnið er eftir sérstakri aðgerðaráætlun. Fjölmörg dæmi eru til úr íslensku 

háskólaumhverfi þar sem reynt er með jákvæðri mismunun að auka hlutdeild minnihlutahópa 

í tilteknum námsgreinun t.d. hafa karlar í félagsráðgjöf átt möguleika á fjárstyrk til náms og 

svipaðar hugmyndir eru í vinnslu í hjúkrunarfræði. Rannsóknir hafa sýnt fram á það að 

sýnilegur fjölbreytileiki í lögreglunni hefur áhrif á lögmæti hennar og bætir þjónustu við alla 

þegna samfélagsins, fram hefur komið hvernig fólk á betur með að treysta fólki sem líkist því 

sjálfu en í Svíþjóð hefur verið bent á það hvernig lögreglumenn sem hafa ekki þetta ,,sænska 

útlit“ ná betur til einstaklinga af erlendum bakgrunni. Til að lögregla geti starfað verður hún 

hafa stuðning almennings og ætti sá stuðningur að ná til allra hópa samfélagsins. Sýnt hefur 

verið fram á það að löggæsla sem leggur áherslu á sanngirni og jákvæð samskipti við 

almenning er líklegri til að skila árangri í því að draga úr glæpastarfsemi, á sama tíma nær 

lögreglan að viðhalda trausti og auka lögmæti.  

Það hefur sýnt sig ef að lögregla meðhöndlar fólk af sanngirni og virðingu þá eru 

meiri líkur á því að almenningur vinni með henni, fylgi leiðbeiningum og fari eftir lögum. 

Íslenska lögreglan hefur verið ein af þeim stofnunum sem notið hefur hve mest trausts í 

gegnum árin, með auknum fjölbreytileika gæti lögreglan viðhaldið og styrkt stöðu sína enn 

betur, sérstaklega í ljósi þess að fyrstu og annarrar kynslóðir innflytjenda mynda tæp 14 % af 

öllum mannfjölda á Íslandi. En það eru líka áskoranir og þær felast m.a. í því að reyna að ná 

til fólks með erlendan bakgrunn, en í Noregi var það nokkuð algengt að innflytjendur teldu að 

námið væri eingöngu í boði fyrir infædda, en erfitt er að átta sig á því hvort að slíkt eigi við 

hér á landi. Það sem einnig hefur komið í ljós er að víða í hinum vestræna heimi þykir 

lögreglan sem stofnun lokuð þar sem ekki er mikið pláss fyrir fjölbreytileika. 

Lögreglufræðinemar og starfandi lögreglumenn hafa margir hverjir upplifað fordóma 

vegna uppruna síns, var þetta til þess að mörgum þeirra fannst þeir utanveltu á vinnustaðnum 

og í skólanum, það væri fróðlegt að rannsaka það frekar hér á landi hvort að lögreglumenn 

sem eru með erlendan bakgrunn upplifi eða hafi upplifað slíkt. Það er nokkuð ljóst að ef 

lögreglumenn upplifa fordóma vegna uppruna síns sé það ekki til að hjálpa til við auka 
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fjölbreytileikann. Það er einnig áhugavert að hugsa til þess að menn og konur sem veljast til 

þess að sinna jafn mikilvægu starfi og lögreglan gerir, þar sem ætla mætti að sterkt siðferði 

og ákveðin réttlætiskennd hafi mikið um að segja hvort þú vilt starfa sem lögreglumaður, að 

innan stéttarinnar þrífist mismunun, fordómar og jafnvel kynþáttahatur, en eins og rannsóknir 

hafa sýnt fram á eru lögreglumenn líklegri til að hafa fordóma en hinn almenni borgari. Slíkt 

getur auðveldlega eyðlilagt það traust og það lögmæti sem íslensk löggæsla hefur áunnið sér í 

gegnum tíðina. Þeir sem starfa hjá lögreglunni verða að vera á varðbergi fyrir fordómum og 

mismunun í garð minnihlutahópa og það er þeirra siðferðislega skylda að reyna að uppræta 

þá hugsun innan vinnustaðar sem utan. 
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