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Ágrip 
 
Lögreglustarfið er það sem kallað hefur verið karlastarf. Það sést á því að mikill meirihluti 

lögreglumanna eru karlmenn og hlutfall kvenna lækkar enn eftir hækkandi starfsstigi. Það er 

talið brýnt að jafna kynjahallann í stéttinni og greiða fyrir framgangi kvenna. Rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á rýrum hlut kvenna í lögreglunni hafa sýnt að brotthvarf þeirra er mikið og 

að einn af þeim þáttum sem spili þar inn í sé karllæg vinnustaðarmenning. Hún er sögð 

einkennanst meðal annars af íhaldssemi, áherslu á líkamlegan styrk, þröngt skilgreindum 

hugmydum um karlmennsku og kvenleik sem og viðtekinni kynferðislegri og kynbundinni 

áreitni.  

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er kynferðisleg og kynbundin áreitni innan lögreglunnar og 

þær aðgerðir sem gripið hefur verið til innan stofunarinnar til að bregðast við og draga úr henni. 

Fjallað er um kynferðislega og kynbundna áreitni og þann margbreytileika sem er í einkennum 

og áhrifum áreitninnar og hvernig tekið er á háttseminni í íslenskri löggjöf. Notast er við 

kenningar sem líta á kynferðislega áreitni sem valdatæki til að skýra virkni áreitni innan 

lögreglunnar og greina og meta þær aðgerðir sem settar eru fram í jafnréttis- og 

jafnréttisáætlun lögreglunnar 2019-2022 og snúa að upprætingu kynferðislegrar og 

kynbundinnar áreitni og ofbeldi. 

Þrátt fyrir að markmiðið og aðgerðinar sem settar eru fram séu skýrar og markvissar sýna 

niðurstöðurnar að lítið hefur verið aðhafst til að fylgja eftir þeim aðgerðum sem snúa að 

kynferðislegri og kynbundinni áreitni. Ekkert hinna níu svæðisbundnu embætta hefur komið 

öllum aðgerðunum í framkvæmd og raunin er sú að flest embætti hafa lítið sem ekkert aðhafst 

til þess. Út frá niðurstöðunum mál álykta að ekki muni takast að draga úr bortthvarfi kvenna úr 

lögreglunni í bráð.  
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Abstract 

The position of a police officer has traditionally been a male-dominated profession. The 

majority of police officers are men, and this only becomes more disproportionate with 

increased seniority. It’s essential to progress womens’ careers within the police to repair this 

gender imbalance. Studies have shown that one of the contributing factors towards women 

leaving the profession is machist work culture. It is a culture characterized by conservative ideas 

about gender roles and high sexual and gender-based harassment levels.  

This dissertation covers sexual and gender-based harassment within the police and what 

has been done to counter this. It will discuss the different types of such harassment, its various 

symptoms and consequences, and how the Icelandic judicial system treats such behaviour. The 

dissertation uses theories that consider gender-based harassment as an expression of power 

to explain the frequency of such harassment within the police. It assesses the actions put 

forward in the 2019-2022 National Police Gender Equality Policy (Ice. Jafnréttis- og 

framkvæmdaáætlun lögreglunnar), which aims at eliminating sexual and gender-based 

harassment and violence.   
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Inngangur 
Jafnrétti á vinnumarkaði hefur verið í brennidepli síðustu áratugi. Margt hefur áunnist og Ísland 

státar af því, í tólfta skipti, að vera efst á lista Alþjóðaefnahagsráðsins, um minnsta kynjabilið 

(Charlton, 2021). Þrátt fyrir það er björninn ekki unninn og enn viðgengst kynjamisrétti á 

vinnumarkaðinum. Skýrasta dæmi þess er án efa kynbundinn launamunur en tölur 

Hagstofunnar sýna að árið 2019 var óleiðréttur launamunur kynjanna 14% (Hagstofa Íslands, 

2020). Misréttið birtist þó ekki aðeins í kynbundnum launamun heldur einnig í kynjuðum 

vinnumarkaði. Það að vinnumarkaðurinn sé kynjaður þýðir að verkaskipting er kynbundin, 

þannig að konur og karlar leita í ólík störf. Hér birtist það meðal annars í því að hlutfall kvenna í 

hjúkrun, umönnun og félagsþjónustu er mun hærra en karla og það á einnig við um í 

fræðslustarfssemi, verslun og þjónustu. Auk þess eru konur líklegri til að vera í hlutastarfi. Karlar 

eru hins vegar í meirihluta í öðrum greinum, svo sem í byggingariðnaði og mannvirkjagerð og í 

störfum tengdum landbúnaði og fiskveiðum. Vinnumarkaðurinn er þó ekki aðeins kynjaskiptur 

hvað varðar einstakar starfsgreinar, heldur á það einnig við um dreifingu valds, þar sem karlar 

eru mun oftar embættismenn eða í stjórnunarstöðum (Forsætisráðuneytið, 2020). Það að 

vinnumarkaðurinn sé kynjaskiptur skiptir miklu máli þar sem það er ein helsta ástæða 

kynbundins launamunar, sem helgast af því að tilhneiging er til þess að kvennastörf séu minna 

metin en hefðbundin karlastörf og þar af leiðandi verr launuð (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn 

Rögnvaldsóttir, 2015). 

Lögreglan er dæmigert karlastarf. Það sést á því að mikill meirihluti lögreglumanna eru 

karlmenn og þeir sitja í næstum öllum stjórnunar- og áhrifastöðum (Ríkislögreglustjóri, 2019). 

Þessi staða einskorðast ekki við ísland, því í flestum lýðræðisríkjum er hlutur kvenna í 

lögreglunni undir 25% og stjórnendahópurinn að sama skapi afar einsleitur, þó vissulega sé 

munur milli svæða og landa (Silvester og Tong, 2020). Þessi kynjahalli hefur verið áhyggjuefni 

og það talið mikilvægt umbótaverk að fjölga konum í stéttinni og ekki síður að auka 

fjölbreytileika út frá fleiri félagslegum þáttum. Lögreglan starfar í almannahag og allir eiga að 

getað leitað til hennar og treyst því að hún veiti þeim réttláta málmeðferð og þjónustu. Því er 

mikilvægt að hún endurspegli sem best samsetningu samfélagsins. Það er ekki síður talið geta 

aukið gæði þjónustu og trúverðugleika stofnunarinnar, ef þar starfa konur jafnt sem karlar, 

þvert á starfsstig (Kristín Hjálmarsdóttir og Gyða M. Pétursdóttir, 2018).  
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Lögregluyfirvöld hér á landi eru meðvituð um stöðuna og hafa unnið að því að jafna 

kynjahallann. Næstu árin er þó gert ráð fyrir því að karlar verði enn í miklum meirihluta í 

lögreglunni. Í löggæsluáætlun fyrir árin 2019 – 2033 eru sett fram tvö markmið sem snúa að 

kynjajafnréttismálum innan lögreglunnar. Annars vegar að hlutfall kvenna, meðal menntaðra 

lögreglumanna, fari úr 19% í 30% á tímabilinu 2019 - 2028. Hins vegar að hlutfall kvenna í 

stjórnunar- og áhrifastöðum í lögreglunni, hækki um 2,5% á fimm árum (Ríkislögreglustjóri, 

2019a). Með stjórnunar- og áhrifastöðum er átt við stöður varðstjóra, 

rannsóknarlögreglumanna, aðalvarðstjóra, lögreglufulltrúa, aðstoðaryfirlögregluþjóna og 

yfirlögregluþjóna. Þess ber þó að geta að þessar stöður hafa ekki allar mannaforráð. Hlutfall 

kvenna í þessum stöðum árið 2019 var 15,3% og gangi markmiðið eftir er gert ráð fyrir að það 

verður það komið í 17,8%. Sé gengið út frá því að stöðufjöldinn verði sá sami, þá samsvarar 

þessi fjölgun um ellefu stöðum, eða einni í hverju embætti. Þetta kunna að þykja fremur hógvær 

markmið, en raunin er sú að afar hægt hefur gengið að fjölga konum í lögreglunni og enn 

erfiðara reynst að greiða fyrir framgangi þeirra í starfi.  

Leiðin að því að ná þessum markmiðum þarf að byggja á þekkingu um það hvers vegna 

konur eru jafn fáar í lögreglunni og raun ber vitni en ýmsar ástæður kunna að vera fyrir því. 

Nærtækasta ástæðan er e.t.v. takmarkaður áhugi þeirra á starfinu eða að þær telji sig síður 

hæfar til að starfa í lögreglunni en karlar. Raunin er þó ekki sú að konur sækist ekki eftir því að 

starfa í lögreglunni. Á tímabilinu 2002-2012 var hlutur kvenkyns nema í Lögregluskóla ríkisins 

frá 17-33% en á sama tíma var hlutfallið af starfandi lögreglumönnum aðeins 7-12% (Finnborg 

S. Steinþórsdóttir og Gyða M. Pétursdóttir, 2018). Frá því að námsfyrirkomulagi í lögreglunámi 

hér á landi var breytt, Lögregluskóli ríkisins lagður niður og námið fært upp á háskólastig, hefur 

hlutfall kvenkyns lögreglunema hækkað enn. Kvenkyns nýnemar í starfsnámi Mennta- og 

starfsþróunarseturs lögreglu voru 43-56% á tímabilinu 2017-2020 (Katrín Salima Dögg 

Ólafsdóttir, verkefnstjóri mennta- og starfsþróunarseturs lögreglunnar, munnleg heimild, 22. 

nóvember 2020) og kvenkyns umsækjendur í lögreglufræði, fyrir verðandi lögreglumenn, í 

Háskólanum á Akureyrir, 40-57% á árunum 2016-2020 (Heiður Ósk Ólafsdóttir, verkefnastjóri 

lögreglufræði við Háskólann á Akureyri, munnleg heimild, 24. nóvember 2020). Á þessu tímabili 

var hlutfall kvenna meðal starfandi lögreglumanna þó aðeins 16-19%. Út frá þessum tölum má 

álykta að áhugaleysi kvenna á lögreglustarfinu virðist ekki geta skýrt kynjahallann og ljóst að sú 

fjölgun kvenna sem orðið hefur í náminu hefur ekki skilað sér í samsvarandi fjölgun í lögreglunni. 
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Í umræðunni hefur því einnig verið haldið fram að lögreglustarfið henti konum illa, þar sem 

starfsfyrirkomulagið samræmis illa fjölskyldulífi, en flestir lögreglumenn vinna vaktavinnu. 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á þessum þætti leiddi hins vegar hið gagnstæða í ljós, að 

konum í lögreglunni gangi betur en körlum að halda jafnvægi milli vinnu og einkalífs (Finnborg 

S. Steinþórsdóttir og Gyða M. Pétursdóttir, 2013; Alecu og Fekjær, 2020).  

Í rannsókn sinni Vinnumenning og kynjatengsl í lögreglunni leitaðist Finnborg S. 

Steinþórsdóttir (2013) að svara spurningunni hvers vegna konur eru svo fáar í lögreglunni. Í 

niðurstöðum hennar kom meðal annars fram að brottfall kvenna úr lögreglunni er mjög mikið. 

Í skýrslunni eru ýmsar ástæður sagðar geta skýrt þetta brottfall en það sem talið er hafa hve 

mest áhrif er neikvæð vinnumenning innan stofnunarinnar. Meðal þess sem sagt var einkenna 

vinnumenningu lögreglunnar er útbreitt og viðvarandi einelti og kynbundin og kynferðisleg 

áreitni. Í þessari ritgerð verður sjónum beint að þessum þætti, þ.e. kynbundinni og 

kynferðislegri áreitni innan lögreglunnar og hugsanlegum áhrifum áreitni á brotthvarf kvenna 

úr lögreglunni. Leitað verður svara við því; hvort gripið hafi verið til markvissra aðgerða til að 

bregðast við og koma í veg fyrir kynferðislega og kynbundna áreitni innan lögreglunnar? Hvort 

þær aðgerðir sem gripið hefur verið til séu til þess fallnar að vinna á vandanum ? Hvort 

aðgerðirnar beri þess merki að raunverulegur vilji sé til þess að fjölga konum í lögreglunni? 

Til þess að leita svara við þessum spurningum var stuðst við jafnréttis- og 

framkvæmdaáætlun lögreglunnar 2019-2022. Þær aðgerðir sem þar eru settar fram og snúa að 

kynferðislegri og kynbundini áreitni og ofbeldi eru greindar og metnar út frá þeim gögnum sem 

fræðilegur hluti ritgerðarinnar byggir á. Upplýsingum um áætlunina og framkvæmd aðgerðanna 

var aflað hjá jafnréttisfulltrúa ríkislögreglustjóra og upplýsingum um stöðu aðgerðanna og 

hvernig framfylgd þeirra hefur verið háttað hjá svæðisbundnu lögregluembættunum níu. Svör 

bárust frá öllum embættum utan tveggja, þ.e. Lögreglunni á Norðurlandi eystra og Vestfjörðum. 

Auk þess er notast við upplýsingar frá Háskólanum á Akureyri sem og Mennta- og 

starfsþróunarsetri lögreglunnar.  

Ritgerðin skiptist í tvo hluta. Fyrri hluti ritgerðarinnar er fræðilega umfjöllun sem byggir á 

annars stigs heimildum. Fjallað er almennt um kynferðislega og kynbundna áreitni, helstu 

einkenni, afleiðingar og kenningar sem fjalla um virkni kynferðislegrar og kynbundinnar áreitni 

sem valdatækis. Einnig er fjallað um kynferðislega og kynbunda áreitni í íslenskri löggjöf. Fyrri 
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hluta ritgerðarinnar lýkur á umfjöllun um lögregluna á Íslandi, stöðu kynjanna og kynferðislega 

og kynbundna áreitni innan stofnunarinnar.  

Í seinni hluta ritgerðarinnar eru niðurstöður. Þar er fjallað um aðgerðir jafnréttis- og 

framkvæmdaráætlunar lögreglu gegn kynferðislegri og kynbundinni áreitni. Aðgerðirnar eru 

greindar og metnar út frá þeim gögnum sem fræðilegi hluti ritgerðarinnar byggir á og fjallað um 

framfylgd embættanna á áætluninni, og þannig leitast við að svara rannsóknarspurningunum. Í 

lokin er umræða og tillögur að úrbótum.  
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1 Kynferðisleg og kynbundin áreitni 

1.1 Einkenni og umfang kynferðislegrar og 
kynbundinnar áreitni 

Hugtakið kynferðisleg áreitni var fyrst sett fram í Bandaríkjunum á 8. áratugnum, þegar farið 

var að vekja athygli á því að um kynbundið ofbeldi væri að ræða og eina af birtingarmyndum 

kynjamisréttis (Pina og fl., 2009). Athæfið sem slíkt hefur þó án efa alltaf verið viðhaft og lengst 

af talið skaðlaust og samþykkt sem eðlilegur hluti af reynsluheimi kvenna á vinnumarkaði 

(McCann, 2005). 

Það er hægara sagt en gert að skilgreina kynferðislega áreitni enda er raunin sú að engin 

ein skilgreining nær yfir allar þær tegundir hegðunar sem fallið getur undir hugtakið. Í sinni 

einföldustu mynd má skilgreina kynferðislega áreitni sem hegðun af kynferðislegum toga sem 

er særandi eða niðurlægjandi og í óþökk þess sem hún beinist að. Erfitt er að ná utan um 

háttsemina vegna þess að huglægt mat ræður því í raun hvað telst til kynferðislegrar áreitni. 

Þar skiptir upplifun þolandans mestu máli og hvar hans mörk liggja. Veki háttsemin upp ótta, sé 

hún meiðandi eða niðurlægandi fyrir þann sem fyrir henni verður, þá er um kynferðislega áreitni 

að ræða, óháð því hvaða áhrif samskonar hegðun hefur á annan einstakling. Það sem milli vina 

getur verið saklaust grín, getur undir öðrum kringumstæðum verið áreitni. Því er ekki hægt, og 

ekki í raun æskilegt, að lista upp allar þær tegundir hegðunar sem falla undir skilgreiningu 

kynferðislegrar áreitni (McCann, 2005). 

Þrátt fyrir þennan breytileika eru þó einkenni sem nánast öll tilvik eiga sameiginleg, en 

kemur þó ekki fram í skilgreiningunni hér að framan. Kynferðislegri áreitni er lang oftast beitt af 

karlmanni gegn konu og felur í sér misnotkun á stöðu eða valdi (Raj o.fl., 2020). Eftir því sem 

hlutfall karlmanna hækkar, aukast líkurnar á því að konur á vinnustaðnum verði fyrir áreitni og 

eru yngri konur og konur í lægri stöðum sérstaklega útsettar (McCann, 2005). Hugtakinu 

kynbundin áreitni er ætlað að ná yfir valdatengslin sem spila þarna inn í. Þar er áherslan færð 

frá því að áreitnin sé í eðli sínu kynferðisleg, yfir á það að hún beinist að einstaklingi kyns hans 

og stöðu vegna. Þannig er skýrara ljósi varpað á samhengið sem áreitnin á sér lang oftast stað í 

(Finnborg S. Steinþórsdóttir og Gyða M Pétursdóttir, 2018).  



 

 9 

Kynferðisleg og kynbundin áreitni getur verið orðbundin, táknræn og líkamleg (MacCann, 

2005). Algenast er að hún sé orðbundin en það form spannar mikla breidd (Pina og fl., 2009). 

Oft birtist hún í kynferðislegum bröndurum og athugasemdum, svo sem um vaxtarlag eða 

lífsstíl, eða óviðeigandi spurningum um kynferðisleg málefni. Önnur birtingamynd 

orðbundinnar áreitni er þrýstingur um samneyti, þ.e. endurteknar beiðnir um kynferðislegt 

samband sem enginn áhugi er fyrir og hefur verið hafnað. Í alvarlegustu tilvikunum getur 

orðbundin áreitni verið í formi grófrar misbeitingar (Vinnueftirlitið, 2008). Í skýrslunni 

Valdbeiting á vinnustað, sem unnin var af Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands árið 2019, á 

einelti og áreitni á íslenskum vinnumarkaði kom fram að kynferðisleg og kynbundin áreitni sé 

oft sett fram sem hrós eða falin bak við það að vera grín og ekki illa meint. Sökum aðstæðna, 

svo sem aðstöðumunar viðkomandi aðila, verða áhrifin ekki þau sem búast mætti við, ef um 

raunverulegt hrós væri að ræða. Það sama á við um grín, þolandinn er gerður ábyrgur fyrir 

afleiðingunum og álitinn félagslega vanhæfur þar sem hann getur ekki „tekið gríni“ (Margrét 

Valdimarsdóttir, Guðný Gústafsdóttir, Hrafnhildur Snæfríðar- og Gunnarsdóttir og Guðný B. 

Tryggvadóttir, 2019). Bitingamyndir táknrænnar áreitni eru t.d. viðvarandi kynferðisleg athygli, 

s.s. stöðugt gláp eða kynferðislegt látbragð. (Vinnueftirlitið, 2008). Stundum birtist hún í 

klámvæðingu vinnustaðarins, þar sem klámfengið efni er haft á glámbekk eða það sýnt þolanda, 

án hans vilja (Thomas Brorsen Smidt, 2012). Þriðja form kynferðislegrar og kynbundinnar áreitni 

er sú hegðun sem flestir telja sennilega til kynferðislegrar áreitni, sú líkamlega. Þá er átt við káf, 

strokur, klapp, óþarflega mikla nálægð eða aðra slíka snertingu af kynferðislegum toga sem er í 

óþökk þolandans (McCann, 2005).  

Annað sem er einkennandi fyrir kynferðislega og kynbundna áreitnina er hversu sjaldan 

áreitnin er formlega tilkynnt, þrátt fyrir að löggjöf leggi bann við slíkri háttsemi. Ýmsar ástæður 

geta legið að baki því að þolendur kynferðislegrar og kynbundinnar áreitni tilkynna ekki, m.a. 

vantrú á að gripið verði til aðgerða sem leiði til jákvæðrar niðurstöðu heldur geri það illt verra 

að tilkynna og þolendur óttist hefndarðagerðir (Rudman o.fl, 1995). Niðurstöður fyrrnefndrar 

rannsóknar Valdbeiting á vinnustað, ríma vel við þetta. Þar kom fram að tæpur fimmtungur 

þeirra sem orðið hafði fyrir kynferðislegri áreitni lagði fram formlega kvörtun. Í skýrslunni er 

fjallað um ástæður þess að fólk veigri sér við að tilkynna. Algengasta ástæða þess að þolendur 

tilkynntu ekki um kynferðislega áreitni var sú að áreitnin þótti ekki nógu alvarleg. Aðrar ástæður 

voru að þolendur sögðust ekki hafa vitað hvert þeir ættu að leita eða sögðust ekki hafa treyst 
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neinum á vinnustaðnum. Um tíundi hluti þolenda kynferðislegrar áreitni töldu að ástandið 

myndi versna við að tilkynna. Þessar niðurstöður benda til þess að skortur á björgum og 

kerfislæg tregða til að taka á málum dragi úr vilja þolenda að tilkynna áreitni (Margrét 

Valdimarsdóttir, Guðný Gústafsdóttir, Hrafnhildur Snæfríðar- og Gunnarsdóttir og Guðný B. 

Tryggvadóttir, 2019).  

Formlegar tilkynningar gefa því ófullnægjandi mynd af umfangi vandans. Mýmargar 

rannsóknir hafa verið gerðar á viðfangsefninu á hinum ýmsu sviðum samfélagsins og leitt í ljós 

að kynferðisleg og kynbundin áreitni er útbreidd. Til að mynda kemur fram í rannsókn á vegum 

Evrópustofnunar grundvallarmannréttinda (e. European Union Agency for Fundamental Rights, 

FRA) að 45-55% kvenna í aðildarríkjum Evrópusambandsins segjast hafa orðið fyrir 

kynferðislegri áreitni í starfi eða í tengslum við starf sitt (Latcheva, R. 2017). Það er því ljóst að 

kynferðisleg og kynbundin áreitni er útbreidd og afleiðingarnar geta verið alvarlegar, eins og 

fjallað verður um í næsta kafla. 

1.2 Afleiðingar 
Eins og hefur komið fram er upplifun fólks af kynferðislegri og kynbundinni áreitni mjög 

mismunandi og áhrifin þar af leiðindi einnig. Í sumum tilfellum verða afleiðingarnar vægar eða 

jafnvel engar fyrir einstaklinginn sem verður fyrir kynferðislegri og kynbundinni áreitni, en í 

öðrum tilvikum getur hún haft mjög alvarlegar og langvarandi afleiðingar í för með sér. Ýmsir 

þættir geta haft áhrif á það hvernig fólk upplifir kynbundna og kynferðislega áreitni t.d. eðli 

áreitninnar, aðstæðurnar sem hún á sér stað í, aldur þolanda og hversu oft einstaklingurinn var 

útsettur fyrir áreiti. Samband geranda og þolanda hefur áhrif auk fyrri reynslu þolanda af áreitni 

eða ofbeldi (Raj o.fl., 2020). Afleiðingarnar geta komið fram í líkamlegum og sálrænum 

viðbrögðum og einnig leitt til breytinga á hegðun. Áreitni er niðurlægjandi og hefur því slæm 

áhrif á sjálfsmynd þolandans. Hún getur verið mjög streituvaldandi og þannig leitt til veikinda, 

andlegra sem og líkamlegra, og misnotkunar á vímuefnum (McCann, 2005). Niðurstöður 

sænskrar rannsóknar, sem unnin var í samvinnu við hið danska rannsóknasetur 

vinnumarkaðarins (d. Det Nationale Forskningcenter for Arbejdsmilijø), leiddu í ljós hversu 

alvarlegar afleiðingar geta verið en samkvæmt niðurstöðum hennar eru tengsl milli 

kynferðislegrar áreitni á vinnustað og sjálfsvíga og sjálfsvígstilrauna (Hanson o.fl., 2020). 

Afleiðingar kynferðislegrar og kynbundinnar áreitni geta orðið sérstaklega slæmar ef gerandinn 
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er samstarfsmaður eða yfirmaður en góður félagslegur stuðningur á vinnustaðnum getur dregið 

úr neikvæðum afleiðinga kynferðislegrar og kynbundinnar áreitni (Weil, 2021). Kynferðisleg og 

kynbundin áreitni er til þess fallin að draga úr starfsánægju og hefur þannig áhrif á starfsframa 

og tækifæri þolandans. Ef til þess kemur að starfsmaður hættir í starfi vegna áreitni, getur það 

leitt til atvinnuleysis og fjárhagsörðugleika (McCann, 2005).  

Kynferðisleg og kynbundin áreitni er ekki aðeins skaðleg fyrir þolendur heldur geta áhrifin 

verið mun víðtækari. Ef stjórnendum mistekst að koma í veg fyrir kynbundna og kynferðislega 

áreitni kemur það niður á vinnustaðnum. Fjárhagslegt tjón getur orðið vegna minni framleiðni 

starfsmanna, sem orsakast getur af slæmri samvinnu og auknum fjarvistum. Orðspor 

vinnustaðarins getur einnig borið hnekki ef út spyrst um slæmar vinnuaðstæður og starfsanda. 

Ekki síst er það mikill missir fyrir fyrirtæki ef gott og hæft starfsfólk lætur af störfum vegna 

óviðunandi vinnuaðstæðna (McCann, 2005).  

Áhrifin teygja anga sína líka út í samfélagið. Áreitni getur leitt til atvinnuleysis og jafnvel 

örorku hjá einstaklingum sem þurfa þá að þiggja bætur. Kostnaður skapast vegna þeirra mála 

sem fara fyrir dómstóla og ekki síst er grafið er undan stoðum réttláts samfélags þar sem konur 

jafnt sem karlar eiga möguleika á starfsframa og vel launuðum störfum (McCann, 2005). Það er 

því til mikils að vinna að sporna við kynferðislegri og kynbundinni áreitni á vinnustöðum. 

1.3 Kynferðisleg áreitni sem valdatæki 
Í köflunum hér að framan kom fram að kynbundin og kynferðisleg áreitni tekur á sig ýmsar 

birtingamyndir og upplifun fólks og skilningur á henni er að sama skapi mismunandi. Það hefur 

leitt til þess að ólík sjónarmið eru á lofti og kenningar settar fram um það hvernig beri að líta á 

kynbundna og kynferðislega áreitni. Ein af kenningunum gengur út frá því að sem kallað er 

kynferðisleg og kynbundin áreitni sé í raun birtingarmynd líffræðilegra, kynferðislegra þarfa og 

langana. Því er oft haldið fram að karlar hafi meiri kynhvöt en konur og því sé það eðlilegt að 

þeir áreiti konur, frekar en öfugt (Pina og fl., 2009). Þar af leiðandi beri ekki að taka hegðunina 

of alvarlega, „karlar séu bara karlar“ og því megi túlka áreitni af þeirra hálfu sem girnd og 

viðbrögð kvenna misskilning á mislukkuðum viðreynslum (Quinn, 2002). Það virðist þó skjóta 

skökku við að hegðun sem spretti upp af kynferðislegri löngun eða girnd taki á sig mynd 

niðurlægingar og lítillækkunar. Auk þess eru engar líffræðilegar kenningar sem renna stoðum 

undir þessar kenningar (Pina, o.fl., 2009). Annað sjónarmið sprettur upp frá hugmyndum um 
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karla sem hið sterkara kyn og að áreitni eigi upptök sín í vilja karlmanna til að stjórna konum, 

fremur en að vera birtingamynd kynferðislegra hvata eða girndar. (Berdahl, 2007). Þriðja 

sjónarmiðið lítur á kynferðislega áreitni og ofbeldi á vinnustöðum, sérstaklega 

karlavinnustöðum, sem kerfislægan þátt sem ráðandi hópar beita til að verja félagslega stöðu 

sína og völd sem á einhvern hátt er ógnað af öðrum hópum, þ.e. konum (Berdahl, 2007). Hér 

verður fjallað um þetta sjónarmið og rannsóknir og kenningar sem hafa verið settar fram til að 

skýra kynferðislega og kynbundna áreitni, og virkni hennar, á karlavinnustöðum eins og 

lögreglunni. 

Allt frá því frá því konur hófu fyrst störf í lögreglunni hafa þær mætt andspyrnu og 

hindrunum (Silvester og Tong, 2020). Því var t.d. lýst í rannsókn Cunningham og Ramshaw 

(2020) þar sem tekin voru viðtöl við 23 kvenkyns lögreglumenn sem starfa eða störfuðu í 

lögreglunni í Englandi og Wales. Svör kvennanna sýndu að meirihluti þeirra hafði upplifað 

mismunun og hindranir í starfinu. Birtingarmyndirnar voru þó mismunandi eftir tímabilum. 

Konurnar lýstu því hvernig þær þurftu að klæðast fatnaði sem hentaði starfinu illa, pilsi og 

jafnvel bera handtösku. Þeim hafi ekki verið treyst fyrir sama búnaði og körlunum, t.d. kylfum, 

og að þær hafi þurft að nota öryggis- og hlíðarbúnað sem var ætlaður og hannaður fyrir karla 

og veitti þeim því takmarkaða vernd. Margar kvennanna lýstu því að þeim hafi verið ætluð 

sérstök verkefni, sem þóttu henta þeim betur en hin hefðubundnu lögreglustörf og þeim ekki 

treyst til að taka þátt í krefjandi verkefnum svo sem í mannfjöldastjórnun og óeirðum. Það sem 

þær áttu þó flestar sameiginlegt var að hafa orðið fyrir kynferðislegri áreitni, í einhverri mynd. 

Í mörgum tilvikum litu konurnar á áreitnin sem undirbúning fyrir alvöru lögreglustarf, frekar en 

eitthvað sem þær ættu ekki að sætta sig við og tilkynna.  

Hindranirnar og mótspyrnan sem konur í lögreglunni mæta spretta upp af því hversu illa 

þær passa við ímynd starfsins (Silvester og Tong, 2020). Lögreglustarfið birtist okkur sem 

sérstaklega krefjandi og hættulegt starf og lögreglumenn sem einskonar baráttumenn gegn 

glæpum. Þrátt fyrir að lögreglustarfið sé vissulega krefjandi og geti verið hættulegt, þá er raunin 

sú að aðeins lítil hluti starfs lögreglumanna snýst um að takast á við glæpi og hættuleg verkefni 

eru fremur fátíð. Langstærsti hluti vinnu almennra lögreglumanna snýst um aðstoð við 

borgarana og að leysa úr ýmiss konar árekstrum og ágreiningi milli fólks (Loftus, 2010). En 

staðalímynd lögreglunnar er lífseig þó að hún eigi aðeins takmarkaða stoð í raunveruleikanum, 

því henni er haldið uppi af þeirri karllægu menningu sem ríkir innan stofnunarinnar og oftast er 
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kölluð lögreglumenning. Með vinnustaðamenningu er átt við þau viðmið og venjur sem gilda á 

vinnustað og hafa áhrif á viðteknar hugmyndir um hvaða hegðun er samþykkt (Drennan, 1992). 

Meðal þess sem sagt er einkenna lögreglumenninguna er íhaldsemi og þröngt skilgreindar 

hugmyndir um karlmennsku og kvenleika (Rannveig Á. Guðjónsdóttir og Gyða M. Pétursdóttir, 

2017). Mikil áhersla er á líkamlegan styrk, hörku og áræðni og slíkir eiginleikar tengdir velgengni 

og þeir verðlaunaðar, jafnt af samstarfsmönnum sem stofnuninni sjálfri (Brown ofl., 2020). 

Eiginleikum tengdum við karlmennsku, er því gert hærra undir höfði en kvenlegum eiginleikum. 

Þannig stendur lögreglustarfið fyrir allt það sem konur eru taldar skorta. Sú orðræða er lífsseig 

að konur séu í raun ekki hæfar til að sinna lögreglustarfinu, þar sem þær skorti þá eiginleika sem 

starfið krefst, sem réttlætir að þær séu staðsettar skörinni neðar en hinir „alvöru 

lögreglumennirnir“ (Chan o.fl., 2010).  

Yfirráðin brjótast út í hugmyndum sem ýta undir neikvæð viðhorf gagnvart konum og í 

mismunun sem á sér ýmsar birtingamyndir, t.d. í kynferðislegri og kynbundinni áreitni. Með 

kynferðislegri og kynbundinni áreitni, svo sem klámfengnum bröndurum og sögum, augngotum 

og kynferðislegri snertingu eru þau sem er á skjön við hugmyndir menningarinnar um 

karlmennsku niðurlægð og um leið jaðarsett þannig að þau tilheyrir ekki sama hóp og hinir 

(Rannveig Á. Guðjónsdóttir og Gyða M. Pétursdóttir, 2017). En um leið og þessi viðmið eru 

notuð til að útskýra ólíka hæfni kynjanna til að sinna starfinu er horft fram hjá því að ríkjandi 

hugmyndir um karlmennsku og kvenleika eru ekki raunverulegir eiginleikar kynjanna, heldur 

viðmið sem eru menningarlega mótuð og mismunandi á hverjum tíma og stað (Connell, 1995).  

Kenningarammi Connell (1995) um karlmennsku varpar ljósi á þetta. Kenningin gengur út 

frá því að það að tala um karlmennsku sé ekki það sama og að tala um karla, þar sem 

karlmennska tákni í raun staðsetningu karla í samfélaginu, menningunni eða hverju því 

samhengi sem við horfum til. Því sé í raun ekki um eina karlmennsku að ræða, heldur margar 

og það sem meira er að karlmennska þurfi ekki að vera bundin við karla. Karlmennska sé því í 

raun venslahugtak sem öðlast aðeins merkingu í tengslum við aðrar karlmennskur og kvenleika 

og á að lýsa því hvar völdin liggja, þess vegna er talað um kynjuð valdatengsl. Ráðandi 

karlmennska (e. hegemonic masculinity) er á toppi stigveldisins. Hún einkennist af 

gagnkynhneigð, líkamlegum styrk og oft á tíðum ofbeldi. Raunin er þó sú að fáir karlar uppfylla 

þessi viðmið, enda er þetta ekki lýsing á því hvernig karlar eru, heldur er um að ræða viðteknar 

hugmyndir um karla og hvernig þeir eiga að vera og hegða sér. Hugtakið samsektarkarlmennska 
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(e. complicit masculinity) er næst í stigveldinu á eftir hinni ráðandi. Þar undir falla flestir karlar, 

eða allir þeir sem standa ekki fyllilega undir væntingum ráðandi karlmennsku en njóta þó góðs 

af henni og sækja völd sín í hana sökum líkinda. Neðst í valdastiga kynjakerfisins er svo kvenleiki.  

Þetta kynjakerfi gegnsýrir samfélag okkar og stofnanir þess (Connell, 1995). 

Félagsfræðingurinn Sylvia Walby skilgreinir kynjakerfið sem félagslegt yfirráðakerfi þar sem 

karlar njóta góðs af kerfisbundinni undirskipun kvenna (Þorgerður Einardsdóttir, 2006). Það er 

svo rótgróið að flestir spila eftir reglum þess, án þess að vera meðvitaðir um það. Hugtakið 

karlhyggja hefur verið notað til að lýsa þessu. Það gengur út frá því að völd karla í samfélaginu 

séu sjálfsögð og þó fólk sé meðvitað um hvað er rétt og rangt í samskiptum og tengslum kynja, 

hagar það sér samt í samræmi við viðteknar venjur, jafnt konur sem karlar, vegna þess hversu 

vel kerfið hefur fest sig í sessi. Það verður til þess að nær ómögulegt virðist vera að uppræta 

það (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004).  

Í kenningum Sylviu Walby er ofbeldi í raun hluti af kynjakerfinu og birtist meðal annars í 

kynferðislegri áreitni (Þorgerður Einarsdóttir, 2006) Það er félagslegt taumhald á konum og á 

að verja ríkjandi ástand. Ofbeldi er samþykkt og viðtekið með þeim hætti að ekki er nóg að gert 

til að stöðva það eða hafa áhrif á hugmyndirnar sem viðhalda því. Gróft og niðrand tal, oft um 

konur sem kynverur, leyfist og gagnrýni á ofbeldið, klám eða áreitni er ruglað saman við 

tepruskap (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Á þessu sést að kynferðisleg og kynbundin 

áreitni verður ekki í tómarúmi, heldur þrífst hún í menningu, sem viðhaldið er af körlum sem og 

konum, þar sem slík hegðun er umborin og samþykkt. 

 

2 Kynferðisleg og kynbundin áreitni í íslenskri 
löggjöf 

Rannsókn sem gerð var á löggjöf 100 landa leiddi í ljós að 75 þeirra innihéldu ákvæði sem leggja 

bann við kynferðislegri áreitni. Því má gera ráð fyrir að víðast hvar sé  slíka löggjöf fyrr hendi en 

hvernig kynferðisleg og kynbundin áreitni er skilgreind og á henni tekið er þó mjög mismunandi 
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(Hersch, 2015). Ísland er eitt þeirra landa sem hefur innleitt löggjöf sem leggur bann við 

kynferðislegri og kynbundinni áreitni og verður hún umfjöllunarefni næsta kafla.  

2.1 Lög og reglur um kynferðislega og kynbundna 
áreitni 

Ákvæði um kynferðislega áreitni var fyrst lögfest í hegningarlögum með breytingalögum nr. 

40/1992 en háttsemin hafði áður verið heimfærð undir 209. gr. um blygðunarsemisbrot 

(þingskjal nr. 59/1991-1992). Fram til ársins 1992 höfðu engar breytingar verið gerðar á 

kynferðisbrotakafla hegningarlaganna frá setningu þeirra árið 1940 og í raun komu ákvæðin 

sjaldan til kasta dómstóla fyrstu áratugina eftir setningu laganna, enda mjög viðkvæm mál og 

umræða um þau lítil sem engin. Það var ekki síst fyrir tilstilli kvennahreyfingarinnar að 

kynferðisbrot fengu aukna athygli og umræðu sem varð til þess að árið 1992 voru gerðar 

fyrrnefndar breytingar á kynferðisbrotakafla hegningarlaganna sem þóttu löngu tímabærar 

(þingskjal nr. 20/ 2006-2007).  

Almennt ákvæði um kynferðislega áreitni var ekki í upphaflegu frumvarpi til breytingalaga 

nr. 40/1992 en því var bætt við í meðförum þingsins. Ákvæði um háttsemina gagnvart börnum 

hafði verið í upprunalega frumvarpinu og rétt þótti að sambærilegt ákvæði gagnvart fullorðnum 

væri einnig í lögunum. Í breytingalögunum sjálfum er enga skilgreiningu á háttseminni að finna 

en í athugasemdum við frumvarp til laganna kemur fram að kynferðisleg áreitni sé skilgreind 

svo að hún teljist ekki slík misnotkun á líkama manns að hún komi í stað hefðbundins samræðis 

eða hafi gildi sem slíkt. Átt sé við ýmis konar káf, þukl og annars konar líkamlega snertingu og 

ljósmyndun af kynferðislegum toga (þingskjal nr. 59 / 1991). Ákvæðinu var komið fyrir í 2. mgr. 

198. gr. sem fjallaði um kynferðislega misnotkun þar sem tengsl eru á milli geranda og þolanda. 

Staðsetning ákvæðisins var þó ekki heppileg og líkleg til að valda misskilningi (þingskjal nr. 20 

2006-2007). Áður en langt var liðið frá setningu breytingalaga nr. 40/1992 fór á ný að bera á 

óánægjuröddum um kynferðisbrotakafla hegningarlaganna. Umræðan um kynferðisbrot var 

orðin opinskárri og vitund um einkenni þeirra og afleiðingar hafði aukist mikið. Bent var á að 

ákvæðin veittu þolendum ekki næga réttarvernd auk þess sem í þeim leyndust gömul og úrelt 

viðhorf til kvenna (þingskjal nr. 20 /2006-2007). 

Með breytingarlögum nr. 61/2007 var 2. mgr. 198. gr. felld á brott, enda staðsetning þess 

illa ígrundið eins og áður segir. Í frumvarpi til breytingalaga nr. 61/2007 kom fram að vegna 
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staðsetningar ákvæðisins væri kynferðisleg áreitni bundin við þær misneytingaraðstæður sem 

lýst væri í 1. mgr. 198. gr. og þar af leiðandi væri réttarvernd fólks allt of takmörkuð. Með 

setningu breytingalaga nr. 61/2007 var nýju ákvæði um kynferðislega áreitni komið fyrir í 199. 

gr. hegningarlaga sem jafnframt er núverandi ákvæði:  

Kynferðisleg áreitni felst m.a. í því að strjúka, þukla eða káfa á kynfærum eða brjóstum 
annars manns innan klæða sem utan, enn fremur í táknrænni hegðun eða orðbragði sem 
er mjög meiðandi, ítrekað eða til þess fallið að valda ótta. 

Í breytingalögun nr. 61/2007 var háttsemin í fyrsta skipti skilgreind í hegningarlögum og í 

frumvarpi til laganna var háttsemin jafnframt afmörkuð, þ.e. gagnvart öðrum kynferðismökum 

og brotum gegn blygðunarsemi. Efri mörkin sem eru gagnvart öðrum kynferðismökum, voru 

skýrð þannig að það væri kynferðisleg áreitni að strjúka, þukla og káfa á kynfærum eða brjóstum 

þolanda, innan klæða sem utan. Væri slíkt þukl ákaft eða langvarandi þá væri þó um önnur 

kynferðismök að ræða. Háttsemin væri komin á annað stig, það er orðin önnur kynferðismök, 

ef fingri væri stungið inn í leggöng. Tekið var fram að ef þuklið væri innan klæða, væri ekki 

nauðsynlegt að káfað væri á brjóstum eða kynfærum til þess að háttsemin teldist til 

kynferðislegrar áreitni. Neðri mörk kynferðislegrar áreitni, gagnvart blygðunarsemisbrotum, 

voru skýrð þannig að ef um líkamlega snertingu væri að ræða félli háttsemin undir kynferðislega 

áreitni en þó var lagt til að neðri mörkin yrðu rýmkuð þannig að hugtakið afmarkaðist ekki 

aðeins við líkamlega snertingu, heldur gæti mjög meiðandi eða ítrekað orðbragð eða táknræn 

hegðun einnig fallið þar undir. Klúrt orðbragð og einhliða athafnir, þar sem engin líkamleg 

snerting væri til staðar, félli undir 209. gr. sem brot gegn blygðunarsemi, það ætti þó aðeins við 

þegar ekki væri um ítrekaða hegðun að ræða gegn sama einstaklingi (þingskjal nr. 20/2006-

2007). 

Kynferðisleg áreitni er þó ekki aðeins refsiverð háttsemi og einkamál þeirra sem hlut eiga 

að máli, því eins og kvennahreyfingin benti á í baráttu sinni er um kynbundið ofbeldi að ræða 

og baráttan gegn því liður í jafnréttisbaráttunni. Því er einnig fjallað um kynferðislega áreitni í 

2. gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna nr. 150/2020 og hún skilgreind:  

Kynferðisleg áreitni: Hvers kyns kynferðisleg hegðun sem hefur þann tilgang eða þau áhrif 
að misbjóða virðingu þess sem fyrir henni verður, einkum þegar hegðunin leiðir til ógnandi, 
fjandsamlegrar, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi aðstæðna. Hegðunin getur 
verið orðbundin táknræn og/eða líkamleg.  
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Í 16. grein laganna er lagt bann við hvers kyns mismunun á grundvelli kyns og að kynbundin eða 

kynferðisleg áreitni teljist til slíkrar mismununar. Í skilgreiningu jafnréttislaga er víðtækari 

skilningur lagður í hugtakið en í refsirétti en skilgreiningin byggir á tillögum 

framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um leiðbeinandi reglur til verndar launþegum og í 

samræmi við ákvæði í félagsmálasáttmála Evrópu, um rétt til mannlegrar reisnar í starfi 

(þingskjal nr. 373/1999-2000). Eins og sjá má er ákveðinn áherslu- eða blæbrigðamunur á 

skilgreiningum hegningarlaganna og laga um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna sem 

endurspeglar ekki aðeins mismunandi nálgun löggjafans heldur er það einnig til marks um þann 

mikla breytileika sem kynferðisleg áreitni felur í sér. 

Skilgreining á hugtakinu kynbundin áreitni kom inn í jafnréttislög með breytingalögum nr. 

10/2008 og er skilgreiningin í samræmi við yfirlýsingu Sameinuðu Þjóðanna um afnám ofbeldis 

gegn konum. 

Kynbundin áreitni: Hegðun sem tengist kyni þess sem fyrir henni verður og hefur þann 
tilgang og þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi og skapa aðstæður sem eru ógnandi, 
fjandsamlegar, niðurlægjandi eða móðgandi fyrir viðkomandi. 

Ísland er aðili að alþjóðlegri samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (e. International Labour 

Organisation, ILO) gegn ofbeldi og áreitni í vinnu nr. 190, frá árinu 2019. 

Alþjóðavinnumálastofnunin  skilgreinir og samræmir grundvallarréttindi í atvinnulífinu. 

og  vinnut stofnunin meðal annars að því að bæta aðstæður og efla öryggi á vinnustöðum og 

hefur því málefni tengd kynferðislegri og kynbundinni áreitni á sinni könnu (Stjórnarráð Íslands, 

e.d.). Meðal þess sem fyrrnefnd samþykkt felur í sér er viðurkenning á því að ofbeldi og áreitni 

á vinnustöðum sé ógn við jafnrétti og í raun mannréttindabrot. Með fullgildingu 

samþykktarinnar skuldbinda aðildarríki sig til að grípa til aðgerða gegn áreitni og ofbeldi (C190 

- Violence and harassment Convention nr. 190/2019). Í skilgreiningum samþykktarinnar er skýrt 

komið inn á tengsl kynferðislegrar og kynbundinnar áreitni. 

(a) Hugtakið „ofbeldi og áreitni“ í heimi atvinnulífsins nær yfir róf óásættanlegrar hegðunar 
eða gjörða, eða ógnun um slíkt, hvort sem er einstakar eða ítrekaðar, sem ætlað er að valda, 
valda eða eru til þess fallnar að valda líkamlegum, sálrænum, kynferðislegum eða 
fjárhagslegum skaða og nær innifelur m.a.  kynbundið ofbeldi og áreitni; 
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(b) hugtakið „kynbundin ofbeldi og áreitni“ þýðir ofbeldi og áreitni sem er beint að 
einhverjum vegna kyns eða kyngervis, eða sem fólk af ákveðnu kyni eða kyngervi verður 
meira fyrir barðinu á en aðrir, og nær hugtakið til kynferðislegrar áreitni (þýðing höfundar).1 

Út frá þessum skilgreiningum má segja að í raun er um óaðskiljanleg hugtök sé að ræða sem 

verði að fjalla um samhliða. 

2.2 Skyldur atvinnurekenda og stjórnenda 
Góð stjórnun á vinnustað skiptir sköpum til þess að fyrirbyggja kynferðislega og kynbundna 

áreitni. Rík skylda hvílir því á herðum atvinnurekenda og stjórnenda skipulagsheilda að sinna 

markvissri vinnuvernd, til að  tryggja starfsfólki sínu öruggt og heilsusamlegt vinnuumhverfi 

(Vinnueftirlitið, 2020). Í 14. grein laga nr. 150/2020, um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna, 

segir að atvinnurekendum beri að gera sérstakar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að starfsfólk 

verði fyrir kynferðislegri eða kynbundinni áreitni á vinnustaðnum. Þannig er fyrirtækjum og 

stofnunum, þar sem starfsmenn eru 25 eða fleiri, skylt að setja sér jafnréttisáætlun eða 

samþætta jafnréttissjónarmið í starfsmannastefnu sína (5. gr).  

Nánar er kveðið á um skyldur atvinnurekenda og stjórnenda í reglugerð nr. 1009/2015 um 

aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum. Þar 

segir meðal annars að atvinnurekanda sé óheimilt að áreita starfsmenn, honum beri skylda til 

að láta kynferðislega og kynbundna áreitni ekki viðgangast á vinnustaðnum og gera 

starfsmönnum það ljóst með skýrum hætti. Atvinnurekandi á að gera áætlun um öryggi og 

heilbrigði á vinnustað og haga vinnuaðstæðum í samræmi við þá áætlun. Honum ber að koma 

á reglubundinni fræðslu og stuðla með því að gagnkvæmri virðingu og aukinni vitund um 

kynferðislega og kynbundna áreitni. Það dugir skammt að setja reglur og gera áætlanir sem svo 

eru geymdar ofan í skúffu. Stjórnendur verða að sjá til þess að vinnuverndarstefnan sé markviss 

og tryggja að eftir henni sé farið og þar eru þeir sjálfir ekki undanskildir (Vinnueftirlitið, 2020). 

 

1 (a) the term “violence and harassment” in the world of work refers to a range of unacceptable behaviours and 
practices, or threats thereof, whether a single occurrence or repeated, that aim at, result in, or are likely to result in 
physical, psychological, sexual or economic harm, and includes gender-based violence and harassment; 

(b) the term “gender-based violence and harassment” means violence and harassment directed at persons because of their 
sex or gender, or affecting persons of a particular sex or gender disproportionately, and includes sexual harassment 
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3 Lögreglan  
Nú hefur verið fjallað um kynferðislega og kynbundna áreitni, helstu birtingamyndir hennar, 

afleiðingar og þær kenningar sem útskýra virkni hennar sem valdatæki. Einnig hvernig tekið er 

á háttseminni í íslenskri löggjöf. Í seinni hluta fræðilegrar umfjöllunar verður sjónum beint að 

lögreglunni og stöðu jafnréttismála innan stofnunarinnar út frá kynferðislegri og kynbundinni 

áreitni.   

3.1 Staða kynjanna innan lögreglunnar 
Í samantekt ríkislögreglustjóra um jafnréttismál október 2018 - október 2019 kemur fram að 

þann 1. febrúar 2019 voru starfandi lögreglumenn á landinu 682 talsins, af þeim voru 544 

menntaðir. Af menntuðum lögreglumönnum voru 19% konur og hafði hlutfallið hækkað um 7 

prósentustig frá árinu 2011. Þróunin virðist því vera jákvæð en þegar rýnt er í kynjahlutföllin 

eftir starfsstigum kemur í ljós að hlutfall kvenna er áberandi hæst meðal lögreglumanna, þ.e. 

27%, en lækkar svo eftir því sem ofar dregur í starfsstigann. Stöður varðstjóra og 

rannsóknarlögreglumanna voru í 19% tilvika skipaðar kvenmönnum, 11% aðalvarðstjóra og 

lögreglufulltrúa voru kvenkyns og 15% aðstoðaryfirlögregluþjóna en engin kona var 

yfirlögregluþjónn. Þess ber þó að geta að fyrsti kvenkyns yfirlögregluþjónninn var skipaður 

skömmu eftir útgáfu samantektarinnar (Lögreglustjórinn á Suðurnesjum, 2020). Meðal 

borgaralegra starfsmanna, það eru aðrir starfsmenn lögreglunnar en lögreglumenn, var staðan 

þó önnur og voru konur þar í meirihluta í öllum embættum utan embættis ríkislögreglustjóra 

(Ríkisilögreglustjóri, 2019). Munurinn á kynjahlutföllum meðal menntaðra lögreglumanna og 

borgaralegra starfsmanna, gefur til kynna að skýr verkaskipting sé innan lögreglunnar, þar sem 

körlum er ætlað að sinna löggæsluhlutanum en konum öðrum störfum. 

Landinu er skipt upp í níu lögregluumdæmi, auk embættis ríkislögreglustjóra og 

héraðssaksóknara. Stærð hinna eiginlegu umdæma og starfsmannafjöldi er afar misjafn, og það 

sama má segja um kynjahlutföll meðal menntaðra lögreglumanna, en hér verður einungis fjallað 

um þá. Í tveimur umdæmum, Norðurlandi vestra og Vestmannaeyjum, var enginn menntaður 

kvenkyns lögreglumaður að störfum í febrúar 2019. Hlutfallið var hins vegar hæst í umdæmi 

Lögreglustjórans á Suðurlandi, þar sem tæpur þriðjungur menntaðra lögreglumanna var 

kvenkyns. Þess ber þó að geta að þar sem um fimmtungur lögreglumanna eru ekki menntaðir 
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lögreglumenn er ekki útilokað að kvenkyns lögreglumenn hafi verið fleiri við störf í 

umdæmunum (Ríkislögreglustjóri, 2019). 

Eins og sjá má er hlutur kvenna í lögreglunni enn rýr og þeim virðast ætluð sérstök störf 

innan stéttarinnar, sem sést á ólíkum kynjahlutföllum eftir starfssviðum og stigum. Þrátt fyrir 

að hlutfall kvenna í lögreglunámi gefi til kynna að þær hafi mikinn áhuga á starfinu og markmið 

um að fjölga konum í lögreglunni hafi verið sett fram, hefur þeim fjölgað afar hægt og voru árið 

2019 innan við fimmtungur menntaðra lögreglumanna. Nánast allir sem ljúka lögreglunámi 

hefja störf í lögreglunni og þá sést að brottfall kvenna úr lögreglunni er mun meira en karla 

(Finnborg S. Steinþórsdóttir, 2013). Eins og fram kom hér í inngangi eru mögulegar skýringar á 

þessu brottfalli viðvarandi kynferðisleg og kynbundin áreitni sem sögð hefur verið tengjast 

vinnumenningu lögreglunnar. 

3.2 Kynbundin og kynferðisleg áreitni í lögreglunni 
Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á tíðni og umfangi kynbundinnar og kynferðislegrar áreitni í 

lögreglunni á Íslandi. Árið 2013 gerði Finnborg Salome Steinþórsdóttir (2013) rannsókn á 

vinnumenningu og kynjatengslum lögreglunnar. Þar leitaðist hún við því að finna skýringar á 

fámenni kvenna í lögreglunni og í því samhengi hvort kynferðisleg áreitni gæti verið 

orsakaþáttur fyrir miklu brotthvarf kvenna. Sambærileg rannsókn var gerð meðal borgaralegra 

starfsmanna lögreglunnar í desember 2016 – janúar 2017. Fleiri eigindlegar rannsóknir hafa þó 

verið gerðar á vinnumenningu lögreglunnar sem koma inna á kynbundna og kynferðislega 

áreitni og hafa þær dýpkað skilning okkar viðfangsefninu (sjá t.d. Rannveig Ágústa Guðjónsdóttir 

og Gyða Margrét Pétursdóttir, 2017; Kristín Hjálmarsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir, 

2018). Niðurstöður þessara rannsókna gefa skýrt til kynna að kynbundin og kynferðisleg áreitni 

sé umfangsmikið vandamál í lögreglunni (Finnborg Salome Steinþórsdóttir, 2013; Kristín 

Hjálmarsdóttir og Gyða M. Pétursdóttir, 2018). Í rannsókn Finnborgar S. Steinþórsdóttur 

sögðust rúm 8% lögreglumanna hafa orðið fyrir kynferðislegri áreitni í starfi sínu eða í tengslum 

við starf sitt hjá lögreglunni. Áberandi munur var á svörum kynjanna. Af 

kvenkyns lögreglumönnum sagðist tæpur þriðjungur (30%) hafa orðið fyrir kynferðislegri 

áreitni, á móti 4% karlkyns starfsbræðra þeirra. Þessar tölur eru ekki einsdæmi, því þær eru í 

samræmi við sambærilegar erlendar rannsóknir sem gerðar hafa verið í kynferðislegri og 

kynbundinni áreitni í lögreglunni (Silvester og Tong, 2020) . 
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Í rannsókninni Finnborgar kom fram að karlmenn eru í meirihluta gerenda. Konur voru 

oftast áreittar af karlkyns samstarfsmönnum, eða í nærri helmingi tilfella (48%) en karlkyns 

yfirmenn voru sagðir gerendur í um þriðjungi tilfella (33%). Rúmlega ein af hverjum 

tíu konum sagðist hafa orðið fyrir áreitni af hálfu karlkyns utanaðkomandi aðila (12%) og litlu 

færri karlkyns undirmanni (8%). Flestir karlar sem orðið höfðu fyrir kynferðislegri áreitni sögðu 

gerandann hafa verið utanaðkomandi aðila, í  60%  tilvika kona en í um 17% tilvika var gerandinn 

utanaðkomandi karlmaður. Einn af hverjum tíu karlkyns lögreglumönnum hafði verið áreittur af 

kvenkyns starfsmanni (11%), einn af hverjum tuttugu af karlkyns starfsmanni (5,6%) og sama 

hlutfall af karlkyns yfirmanni. Enginn karlmaður sagðist hafa verið áreittur af kvenkyns yfirmanni 

eða undirmanni. Þetta sýnir að konur verða ekki aðeins oftar fyrir áreitni en karlar heldur að 

eðlismunur er á áreitninni þar sem konur verða helst fyrir áreitni af samstarfs- eða yfirmönnum 

en karlar af untaðakomandi aðilum (Finnborg S. Steinþórsdóttir, 2013). 

Í rannsókninni var einnig skoðað hvar algengast væri að áreitnin ætti sér stað og hvernig 

hún birtist. Langflestir þeirra sem orðið höfðu fyrir áreitni sögðu hana hafa átt sér stað á 

vinnustaðnum (93%) en um helmingur sagðist hafa orðið fyrir áreitni á samkomum eða 

skemmtunum í tengslum við starfið eða skipulögðum af vinnuveitanda. Algengast var að 

áreitnin væri orðbundin, s.s. í formi athugasemda sem þolandi kærði sig ekki um, t.d. um líkama, 

klæðnað eða lífstíl eða niðrandi tals og brandara. Ein af hverjum átta konum, á móti einum af 

hverjum tuttugu körlum, höfðu upplifað að komið væri af stað um þær orðrómi af 

kynferðislegum toga og mun fleiri konur urðu fyrir líkamlegri áreitni en karlar. Ein af hverjum 

fimm konum sagðist hafa orðið fyrir líkamlegri snertingu af kynferðislegum toga s.s. klappi, klipi 

eða faðmlagi, á móti u.þ.b. einum af hverjum fjörutíu körlum (Finnborg Salome Steinþórsdóttir, 

2013). 

Lögreglumenn, líkt og aðrir, eru mjög tregir til að tilkynna kynferðislega og kynbundna 

áreitni en rannsóknin Vinnumenning og kynjatengsl í lögreglunni sýndi að það heyrir til algjörra 

undantekninga að lögreglumenn leggi fram formlega tilkynningu vegna kynferðislegrar og 

kynbundinnar áreitni sem þeir verða fyrir. Aðeins einn lögreglumaður hafði gert svo en ekki 

hafði verið brugðist við tilkynningunni þannig að það hefði áhrif á atburðarásina. Engin þeirra 

kvenna sem sögðust hafa orðið fyrir áreitni höfðu lagt fram formlega tilkynningu. Eins og í þeim 

rannsóknum sem hér hefur þegar verið vísað til var vantrú á því að brugðist verði við og gripið 

til aðgerða ein af ástæðum þess að þolendur kynferðislegrar áreitni sögðust ekki hafa tilkynnt. 
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Aðrar ástæður voru m.a. að áreitnin hefði ekki þótt nægilega alvarleg og að þolendur hafi ekki 

viljað blanda yfirmanni sínum í málið heldur viljað leysa það sjálfir (Finnborg S. Steinþórsdóttir, 

2013).   

Eins og niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós hefur stór hluti íslenskra lögreglumanna 

orðið fyrir kynferðislegri áreitni í starfi sínu eða í tengslum við starf sitt en niðurstöðurnar benda 

til að hér sé um að ræða vandamál sem tengist kynjuðum valdatengslum innan stofnunarinnar. 

Það er einkum þrennt sem bendir til þess. Í fyrsta lagi sú staðreynd að konur verða frekar og 

oftar fyrir áreitni en karlar. Í öðru lagi eru það oftast karlar sem eru gerendur og í þriðja lagi 

virðist áreitninni vera beitt til þess að viðhalda ríkjandi stigveldi innan stofnunarinnar (Finnborg 

S. Steinþórsdóttir og Gyða M. Pétursdóttir, 2017), það birtist meðal annars í neikvæðu viðhorfi 

til kvenna meðal karlkyns lögreglumanna sem eru ekki tilbúnir að samþykkja konur sem 

jafningja sína í starfinu (Finnborg, S. Steinþórsdóttir, 2013). Þetta rímar vel það sem fram kom 

hér í umfjöllun um kenningar sem líta kynferðislega áreitni sem valdatæki. Svo virðist sem 

kynferðisleg áreitni í lögreglunni sé samþykkt innan menningarinnar. Hún er hluti af 

samskiptamátanum og hinum viðtekna svarta húmor. Hún er því ekki talin skaðleg, fremur álitin 

sem einskonar hópefli, grín eða leið til að takast á við erfiðar vinnuaðstæður (Chan o.fl., 2010). 

Áreitnin er jafnvel notuð sem einhverskonar prófraun fyrir lögreglumenn, ef þeir þola hana ekki 

eigi þeir ekkert erindi í lögregluna (Rannveig Á. Guðjónasdóttir og Gyða M. Pétursdóttir, 2017). 

Það hefur án efa áhrif á það hvort lögreglumaður ákveður að tilkynna áreitni eða ekki. Þannig 

er kynferðisleg áreitni í lögreglunni þétt ofin í kynjuð valdatengsl sem ætlað er að viðhalda 

ríkjandi ástandi, það er karllægum yfirráðum sem útiloka framgang kvenna (Finnborg S. 

Steinþórsdóttir og Gyða M. Pétursdóttir, 2017). 

Þrátt fyrir að rannsóknir hafi sýnt að kynferðisleg og kynbundin áreitni viðgangist í 

lögreglunni er stefna stofnunarinnar hvað varðar kynferðislega og kynbundna áreitni skýr. Í 

mannauðsstefnu lögreglunnar segir að einelti, kynferðisleg og kynbundin áreitni og önnur 

óviðeigandi hegðun sé litin alvarlegum augum og hún ekki liðin (Lögreglan, e.d.). Segja má að 

útkoma skýrslunnar Vinnumenning og kynjatengsl lögreglunnar hafi afhjúpað stöðu 

jafnréttismála innan lögreglunnar og sérstaklega umfang kynferðislegrar og kynbundinnar 

áreitni. Af árskýrslum að dæma hafði málefninu lítill gaumur verið gefinn en í kjölfar útkomu 

skýrslunnar færðist aukinn kraftur í aðgerðir. Meðal úrbóta sem lagðar voru til í skýrslunni var 

að ráðist yrði í sértækar aðgerðir í samræmi við jafnréttislög, ráðinn yrði jafnréttisfulltrúi í fullt 
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starf, gagnaöflun á kyngreindum gögnum efld, sett á laggirnar utanaðkomandi fagráð sem tæki 

á kynferðislegri og kynbundinni áreitni og mótuð skýr stefna og siðareglur þar sem skýr afstaða 

yrði tekin gegn einelti og áreitni. Einnig var lagt til að komið yrði á reglubundinni fræðslu og 

umræðu um þætti sem ýtt geta undir áreitni. Áhersla var lögð á þátt stjórnenda í þessum málum 

enda þeirra hlutverk að tryggja öruggt starfsumhverfi en niðurstöður skýrslunnar sýndu að 

mikill skortur var á fagmennsku og stjórnendahæfi innan lögreglunnar (Finnborg S. 

Steinþórsdóttir, 2013). Í ársskýrslu ríkislögreglustjóra 2013 er fjallað um skýrsluna og þær 

aðgerðir sem þáverandi ríkislöreglustjóri Haraldur Johannessen, lagði til að ráðist yrði í til að 

bregðast við niðurstöðum skýrslunnar. Meðal þeirra aðgerða sem lagðar voru til er að skipa 

starfshóp sem hefði það hlutverk að vinna tillögur að kynja- og jafnréttissjónarmiðum í allri 

stefnumótun og ákvörðunum lögreglunnar, koma á fót fagráði skipuðu utanaðkomandi aðilum 

sem tæki til umfjöllunar mál sem varða t.d. kynferðislega áreitni, kynbundið ofbeldi og einelti 

innan lögreglunnar, að komið yrði á öflugri og reglulegri fræðslu um jafnréttismál og stefnt að 

gerð úttektar á því hvernig staðið er að fræðslu innan lögreglunnar (Ríkislögreglustjóri, 2014).  

Fagráð ríkislögreglustjóra var sett á stofn árið 2014, skipað fimm óháðum fagaðilum. Ráðið 

átti meðal annars að taka við tilkynningum og fjalla um mál er varða kynferðislega og kynbundna 

áreitni og ofbeldi innan lögreglunnar. Einnig skipaði ríkislögreglustjóri starfshóp sem var gert að 

vinna tillögur að samþættingu kynja- og jafnréttissjónarmiða í stefnumótunarákvörðunum 

lögreglunnar (Ríkislögreglustjóri, 2015). Meðal þess sem kom út úr vinnu hópsins voru tillögur 

að aðgerðum sem tryggja áttu að áreitni og einelti yrði ekki liðið innan lögreglunnar og stuðla 

að fyrirbyggjandi aðgerðum. Samhljómur var með tillögum hópsins og þeim tillögum sem 

Finnborg hafði sett fram í sinni skýrslu. Mikil áhersla var á fræðslu um einelti, kynferðislega og 

kynbundna áreitni, jafnrétti og siðferði. Sérstök áhersla var lögð á að þeir sem hefðu skilgreinda 

ábyrgð í þessum málum og færu með mannaforráð fengju viðeigandi fræðslu og yrðu færir um 

að taka á slíkum málum. Hópurinn lagði til að útbúnar yrðu leiðbeiningar eða verklagsreglur 

fyrir alla starfsmenn lögreglu, um hvernig leita skuli sátta í deildum og um mikilvægi þess að 

brugðist sé fljótt við vandamálum, árekstrum og samskiptaörðugleikum sem upp geta komið á 

vinnustaðnum. Þessar verklagsreglur skyldu kynntar öllu starfsfólki. Einnig var lagt til að 

siðareglur lögreglu frá árinu 2003 yrðu endurskoðaðar og áhersla lögð á að einelti og kynferðileg 

áreitni yrði ekki liðin (Ríkislögreglustjóri, 2014a). 
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Tilraun var gerð til að svara ákalli um aukna fræðslu. Árin 2015-2016 hafði ríkislögreglustjóri 

frumkvæða að fræðsluátaki um jafnréttismál á landsvísu með áherslu á vitundarvakningu um 

einelti og kynferðislega áreitni (Ríkislögreglustjóri, 2016). Að áliti þeirra sem komu að 

fræðslunni var árangurinn takmarkaður, ekki síst vegna þess að illa hefði gengið að ná til 

markhópa, þar sem þátttakan hafi verið valkvæð (Kristín Hjálmarsdóttir og Gyða M. 

Pétursdóttir, 2018). Siðareglurnar voru endurskoðaðar árið 2016 án þess að breytingar  yrðu í 

þá veru að aukin áhersla væri sett á kynferðisleg og kynbundna áreitni. Leiðbeinandi 

verklagsreglur um einelti voru gefnar út af Ríkislögreglustjóra árið 2015, þar sem einnig er 

komið inn á kynferðislega áreitni. Reglurnar voru sendar á embættin með því sjónarmiði að þær 

yrðu hafðar til leiðbeiningar við gerð þeirra eigin reglna. 

Eins og sjá má hefur verið gripið til jafnréttisaðgerða sem miðað hafa að því að draga úr 

kynferðislegri og kynbundinni áreitni í lögreglunni, þó sumar þeirra hafi skilað takmörkuðum 

árangri og skort eftirfylgni. Aðgerðinar eru þó til marks um að tilvist vandans hafi verið 

viðurkennd.  Auk þess er ákveðið skipulag í kringum jafnréttismál innan lögreglunnar sem á að 

tryggja framgang þeirra mála.  

3.3 Skipan jafnréttismála í lögreglunni 
Ríkislögreglustjóri ber ábyrgð á framgangi jafnréttismála í heild sinni en lögreglustjórar og 

héraðssaksóknari innan síns embættis. Hvert embætti ber ábyrgð á að hafa yfirsýn yfir stöðu 

jafnréttismála innan síns embættis, vekja athygli á stöðu og þróun mála og viðhalda eigin 

framkvæmdaáætlun (Ríkislögreglustjóri, 2019a). Aðrir sem hafa jafnréttismál á sinni könnu 

innan lögreglunnar eru jafnréttisfulltrúar, jafnréttisnefnd og fagráð ríkislögreglustjóra. 

Jafnréttisfulltrúar  
Ríkislögreglustjóri skipar jafnréttisfulltrúa og gerir starfslýsingu hans. Jafnréttisfulltrúi starfar á 

landsvísu og fer með umsjón jafnréttismála. Meðal þess sem heyrir undir starfssvið fulltrúans 

er að koma að úrlausn mála sem tengjast jafnréttismálum, kynferðislegri áreitni og einelti. Auk 

þess á hann að vinna að forvörnum og taka saman og birta árlega samantekt um stöðu 

jafnréttismála innan lögreglunnar á landsvísu (Ríkislögreglustjóri, 2019a). Jafnréttisfulltrúi var 

fyrst skipaður árið 2012 en starfið er unnið samhliða öðrum störfum. Starfshlutfall hans er því 

ekki tilgreint en ríkislögreglustjóri veitir jafnréttisfulltrúa svigrúm til að sinna verkefnum sínum 

samkvæmt starfslýsingu. 
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Lögreglustjórar og héraðssaksóknari skipa jafnréttisfulltrúa innan síns embættis og eru þeir 

valdir úr hópi starfsmanna. Þeirra hlutverk er að vinna að jafnréttismálum innan embættis síns 

og vera starfsmönnum, jafnréttisfulltrúa lögreglunnar og jafnréttisnefnd ríkislögreglustjóra til 

ráðgjafar. Þeir eiga að sjá til þess að jafnréttis- og framkvæmdaáætlun sé fylgt eftir innan síns 

embættis og afla og miðla upplýsingum um stöðu jafnréttismála (Ríkislögreglustjóri, 2019a). 

Stjórnskipuleg staða þeirra er mjög veik og því hafa þeir takmarkað vald til að beita sér. Í 

skýrslunni Áskoranir og tækifæri í jafnréttisstarfi hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu kom 

fram að jafnréttisfulltrúi embættisins hefði hvorki getu né svigrúm til að sinna þeim verkefnum 

sem eiga að vera á hans könnu (Kristín Hjálmarsdóttir og Gyða M. Pétursdóttir, 2018), ætla má 

að sama eigi við um jafnréttisfulltrúa annarra embætta. 

Jafnréttisnefnd  
Jafnréttisnefnd er skipuð af ríkislögreglustjóra til þriggja ára og á að vera jafnréttisfulltrúa til 

ráðgjafar og aðstoðar. Formaður nefndarinnar er jafnréttisfulltrúi lögreglunnar en ásamt 

honum skipa nefndina fulltrúar Lögreglustjórafélags Íslands, Landssambands lögreglumanna, 

SFR-stéttarfélags og Bandalags háskólamanna. Nefndin hefur m.a. það hlutverk að hafa yfirstýn 

yfir stöðu jafnréttismála á landsvísu og viðhalda jafnréttis- og framkvæmdaáætlun 

(Ríkislögreglustjóri, 2019a). 

Fagráð ríkislögreglustjóra 
Fagráð ríkislögreglustjóra tók til starfa árið 2014 á grundvelli verklagsreglna ríkislögreglustjóra 

um fagráð ríkislögreglustjóra, nr. VLR0019/2017, sem tekur til umfjöllunar mál er varða beina 

og óbeina mismunun, kynbundna áreitni, kynferðislega áreitni, kynbundið ofbeldi og einelti 

innan lögreglunnar. Stofnun ráðsins var í raun svar við ákalli um að tilkynningaferlið yrði bætt 

og tekið yrði betur á málum sem varða einelti, kynferðislega og kynbundna áreitni. Í 4. gr. 

reglugerðarinnar er fjallað um hlutverk fagráðsins sem er meðal annars að taka við og meta 

tilkynningar sem berast ráðinu og koma þeim í viðeigandi farveg svo tryggt sé að tilkynningar 

fái viðhlítandi meðferð. Ráðið leiðbeinir þolendum og öðrum starfsmönnum lögreglu um 

málsmeðferð og metur hvort þörf sé á aðstoð eða ráðgjöf annarra fagaðila. Auk þess að vera 

ríkislögreglustjóra og lögregluembættunum til ráðgjafar og koma með tillögur að úrbótum 

varðandi þessi mál. Tilkoma ráðsins virðist þó ekki hafa orðið til þess að fjölga tilkynningum og 

almennt virðist starfsfólk ekki þekkja vel til fagráðs lögreglunnar, þrátt fyrir að reynt hafi verið 
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að auka sýnileika þess (Kristín Hjálmarsdóttir og Gyða M. Pétursdóttir, 2018). Eins og áður segir 

hafa fáar tilkynningar um kynferðislega og kynbundna áreitni borist ráðinu á ári hverju, til að 

mynda barst ráðinu aðeins ein tilkynning vegna kynferðislegrar áreitni árið 2019  

(Ríkislögreglustjóri, 2020) og þrjár árið 2020 (Helga Einarsdóttir, jafnréttisfulltrúi lögreglunnar, 

munnleg heimild, 21. febrúar 2021).  

Hér hefur í stórum dráttum verið farið yfir umbætur og aðgerðir gegn kynferðislegri og 

kynbundinni áreitni sem gripið hefur verið til innan lögreglunnar frá útkomu skýrslunnar 

Vinnumenning og kynjatengsl lögreglunnar og það skipulag sem komið hefur verið á í kringum 

þessi mál. Það leiðir umfjölunina að stöðu þessara mála í dag, það er að jafnréttis- og 

framkvæmdaáætlun lögreglunnar fyrir tímabilið 2019-2022 og framkvæmd þeirra aðgerða sem 

þar eru settar fram.  

4 Greining og mat á aðgerðum  
Í þessum kafla verður fjallað um markmið jafnréttis- og framkvæmdaáætlunar lögreglu fyrir 

tímabilið 2019-2022 sem snýr að kynferðislegri og kynbundinn áreitni og aðgerðir því tengdu. 

Aðgerðirnar eru greindar og metnar út frá því sem hér hefur komið fram um eðli kynferðislegrar 

og kynbundinnar áreitni innan lögreglunnar. Einnig verður fjallað um framfylgd aðgerðanna út 

frá þeim svörum sem bárust frá jafnréttisfulltrúa ríkislögreglustjóra og lögregluumdæmunum.  

Lögum samkvæmt ber lögreglunni að vinna markvisst að því að jafna stöðu kvenna og karla 

á vinnustaðnum og stuðla jafnframt að því að störf flokkist ekki í sérstök kvenna- eða karlastörf 

og sérstaklega á að vinna að því að jafna stöðu kynjanna í stjórnunar- og áhrifastöðum. Kveðið 

er á um þessa skyldu í 4. gr laga um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna nr. 150/2020. Eins og 

kom fram í kaflanum um skyldur atvinnurekenda ber lögreglunni einnig, eins og öðrum 

vinnustöðum þar sem starfa 25 starfsmenn eða fleiri, að setja sér jafnréttisáætlun eða 

samþætta jafnréttissjónarmið í starfsmannastefnu sína.  

Jafnréttis- og framkvæmdaáætlun lögreglunnar sem gildir fyrir tímabilið 2019-2022 er 

ætlað að uppfylla þess skyldu. Áætlunin var unnin af jafnréttisnefnd lögreglunnar sem hafði 

kynjafræðing sér til aðstoðar og faglegra ráðlegginga. Áætlunin er gefin út fyrir öll 
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lögregluembættin en þar sem þarfir og áherslur embættanna geta verið ólíkar geta 

lögreglustjórar sett sína eigin áætlun, en hún verður að taka mið af áætlun ríkislögreglustjóra. Í 

inngangi áætlunarinnar segir að jafnréttis- og framkvæmdaáætlun lögreglunnar hafi það að 

leiðarljósi að gera lögregluna að eftirsóknarverðum vinnustað sem laði að starfsfólk af báðum 

kynjum með fjölbreyttan bakgrunn. Markmið áætlunarinnar sé að koma á og viðhalda jafnrétti 

og jöfnum tækifærum kvenna og karla á öllum sviðum innan lögreglunnar. Áhersluþættir 

áætlunarinnar eru sex og snýr einn þeirra beint að kynbundnu ofbeldi, kynbundinni og 

kynferðislegri áreitni. Þar segir að áhersla verði lögð á að starfsmenn, nemar og skjólstæðingar 

verði ekki fyrir kynbundnu ofbeldi, kynbundinni eða kynferðislegri áreitni á vinnustaðnum sbr. 

22. gr. laga nr. 10/2008. Tilgreind eru almenn markmið fyrir hvern áhersluþátt ásamt 

aðgerðum, ábyrgðaraðila og tímaramma. Aðgerðirnar sem snúa að kynbundnu ofbeldi, 

kynferðislegri og kynbundinni áreitni og einelti eru eftirfarandi: 

1. Skapa fræðslu og umræðuvettvang til að ræða einelti, kynbundið ofbeldi og kynbundna 
og kynferðislega áreitni. Tímarammi: Alltaf 

2. Fræða stjórnendur með mannaforráð um einelti, kynbundið ofbeldi og kynbundna og 
kynferðislega áreitni og veita þeim hagnýta þjálfun í að bregðast við með samræmdum 
hætti. Tímarammi: Alltaf 

3. Móta, innleiða og kynna verklagsreglur um einelti, kynbundið ofbeldi og kynbundna og 
kynferðislega áreitni og þau úrræði sem eru í boði. Tímarammi: Maí 2019 

4. Gera áhættumat og forvarnaráætlun í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 109/2015. 
Tímarammi: Árslok 2019. 

Lögreglustjóri hvers embættis og héraðssaksóknari ber ábyrgð á framgangi 

jafnréttisáætlunarinnar innan síns embættis en ríkislögreglustjóri sendi leiðbeiningar til 

jafnréttisfulltrúa embættanna um hvernig aðgerðaráætlanir eru unnar og þeim fylgt eftir. Af 

tímasettum aðgerðum áttu allar að vera komnar í framkvæmd fyrir árslok 2019. Nú verður 

fjallað um þessar aðgerðir, þær greindar út frá því hversu vel þær eru fallnar til að taka á 

vandanum út frá því sem hér hefur komið fram og hvernig embættin hafa staðið að framfylgd 

þeirra.   

Skapa fræðslu og umræðuvettvang til að ræða einelti, kynbundið 
ofbeldi og kynbundna og kynferðislega áreitni. 
Eins og fram kom í umfjölluninni um kynferðislega og kynbundna áreitni hér að framan, getur 

verið hægara sagt en gert að skera úr um hvar mörkin liggja milli óviðeigandi hegðunar og 
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áreitni, þar sem að upplifun þess sem hegðunin beinist að verður að liggja til grundvallar. Vegna 

þess hversu auðvelt er að fela áreitnina bak við grín verður hún viðtekinn hluti af 

vinnustaðarmenningunni og skuldinni skellt á þolandann sem ekki vill taka þátt í gríninu. En 

þetta viðhorf getur skapast af vanþekkingu á eðli kynferðislegrar og kynbundinnar áreitni. Í 

skýrslunni Áskoranir og tækifæri í jafnréttismálum hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu sem 

unnin var af Kristínu Hjálmarsdóttur og Gyðu Margréti Pétursdóttur (2018) sem og rannsókn 

Finnborgar S. Steinþórsdóttur (2013) Vinnumenning og kynjatengsl lögreglunnar kemur fram 

að vanþekking er innan lögreglunnar á kynferðislegri og kynbundinni áreitni og stöðu 

jafnréttismála almennt innan stofnunarinnar. Þessi skortur á þekkingu sést meðal annars á því 

að mikill munur er á svörum kynjanna þegar spurt er út í stöðu þeirra innan stofnunarinnar. 

Meðan að 60% kvenna í lögreglunni telja stöðu karla vera betri en kvenna, eru aðeins 7,1% 

karlkyns lögreglumanna á sama máli. Tæplega helmingur karla telur stöðu kynjanna jafna og 

15% að konur séu í betri stöðu en karlar (Finnborg S. Steinþórsdóttir, 2013). Stórum hluta 

starfsmanna, aðallega körlum, þykir staða jafnréttismála innan stéttarinnar því í góðu lagi, þó 

að rannsóknir hafi sýnt hið gagnstæða. Því má búast við að þessum hópi þyki ekki ástæða til að 

leggja áherslu á jafnréttismál, né taka þátt í þeim, þeirra á meðal eru stjórnendur (Kristín 

Hjálmarsdóttir og Gyða M. Pétursdóttir 2018). Þekkingarleysið birtist einnig í því að tilhneiging 

er til að líta á kynferðislega og kynbundna áreitni fyrst og fremst sem líkamlega og lítið gert úr 

áhrifum og afleiðingum annarra gerða kynbundinnar og kynferðislegrar áreitni. Einnig virðist 

sem fæstir geri sér grein fyrir tengslum vinnumenningarinnar og áreitni heldur telji að ábyrgðin 

liggi öll hjá þeim sem viðhafa slíka hegðun, án þess taka það inn í myndinna að hún er félagslega 

styrkt og samþykkt (Gyða M. Pétursdóttir og Kristín A. Hjálmarsdóttir, 2019). 

Það er því nauðsynlegt að allir geri sér grein fyrir vandamálinu og skilji tengsl 

vinnumenningarinnar og kynferðislegrar og kynbundinnar áreitni, þá aðeins er hægt að taka á 

vandamálinu með markvissum hætti. Þess vegna er þörf á skipulagðri fræðslu og að opna 

umræðuna um málefnið. Í aðgerðarrannsókn sem framkvæmd var af Gyðu M. Pétursdóttur og 

Kristínu A. Hjálmarsdóttur í embætti Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu var notast við 

umræðuvettvang til þess að kortleggja stöðu jafnréttismála innan embættisins og um leið kanna  

hversu vel slíkur vettvangur nýtist til fræðslu fyrir starfsfólk. Umræðuvettvangurinn þótti gefa 

góða raun og almenn ánægja var meðal þátttakenda en verkefnið varpaði þó ljósi á þá tregðu 

sem er innan stofnunarinnar við að viðurkenna og taka á vandamálinu. Þó stjórnendur hefðu 
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tekið vel í hugmyndina og stutt hana á undirbúningsstigi rannsóknarinnar, var sá stuðningur þó 

ekki til staðar þegar kom að því að úthluta tíma starfsfólks í rannsóknina. Ýmsar hindranir voru 

þar í vegi sem skýrðar voru með manneklu, vinnufyrirkomulagi og fleiru sem varð til þess að 

rannsóknin var skorin verulega niður. Einnig upplifðu rannsakendur vantrú meðal 

lögreglumanna á að slík verkefni skili árangri og að ekki væri þörf á aðgerðum. Eins og í fyrri 

jafnréttisverkefnum var erfitt að ná til þeirra sem helst eru taldir þurfa á slíkri fræðslu að halda 

(Gyða M. Pétursdóttir og Kristín A. Hjálmarsdóttir, 2019). 

Samkvæmt svörum frá embættunum virðist slík tregða vera til staðar í fleiri embættum þar 

sem vísi að skipulagðri fræðslu hafði aðeins verið komið á hjá lögreglunni á 

höfuðborgarsvæðinu. Heimsfaraldur og fleira varð þó til þess að sú fræðsla lagðist af, áður en 

kom að fræðslu um kynferðislega og kynbundna áreitni og ekki hefur verið tekin ákvörðun um 

hvort haldið verður áfram með þetta starf. Hjá lögreglunni í Vestmannaeyjum hefur 

jafnréttisfulltrúi komið inn á starfsmannafundi og kynnt málefnið fyrir starfsmönnum. Hversu 

oft slík fræðsla hefur farið fram eða hvert umfang hennar er kom þó ekki fram. Hjá öðrum 

embættum voru svörin á þá leið að skipulagðri fræðslu hafi ekki verið komið á en starfsfólk sé 

reglulega minnt á þessu málefni og hvatt til að kynna sér þau. Þrátt fyrir þá miklu áherslu sem 

lögð hefur verið á mikilvægi fræðslu og umræðu um málefni virðist svo vera sem slík fræðsla sé 

í skötulíki hjá embættunum. 

Fræða stjórnendur með mannaforráð um einelti, kynbundið ofbeldi og 
kynbundna og kynferðilsega áreitni og veita þeim hagnýta þjálfun í að 
bregðast við með samræmdum hætti.  
Slæm stjórnun og óhentugt vinnufyrirkomulag er einn af áhættuþáttum kynferðislegrar áreitni. 

Góð stjórnendahæfni er því lykilatriði til að koma í veg fyrir kynferðislega og kynbundna áreitni 

á vinnustöðum og stjórnendur bera að skapa vinnuaðstæður þar sem kynferðisleg og kynbundin 

áreitni er ekki liðin og tryggja að grundvallarsamskiptareglur á vinnustaðnum séu virtar 

(Vinnueftirlitið, 2020). Samkvæmt niðurstöðum skýrslunnar Vinnumenning og kynjatengsl 

lögrelunnar virðist skorta upp á stjórnendahæfni innan lögreglunnar (Finnborg S: 

Steinþórsdóttir, 2013). Það er einkum þrennt sem hér hefur komið fram sem bendir til þess. Í 

fyrst lagi tekst stjórnendum ekki að skapa vinnuaðstæður þar sem kynferðisleg og kynbundin 

áreitni þrífst ekki, þeir taka illa á málum sem upp koma, sem meðal annars hefur áhrif á það 

hversu fáir tilkynna um slík tilvik, og síðast en alls ekki síst eru þeir stór hluti gerenda. Því virðist 
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sem rík þörf sé á því að stjórnendur fái fræðslu um málefnið og skýrar leiðbeiningar um það 

hvernig þeim beri að bregðast við komi upp mál er varða kynferðislega og kynbundna áreitni.  

Samkvæmt upplýsingum jafnréttisfulltrúa lögreglu fer slík fræðsla fram í stjórnendanámi 

fyrir stjórnendur vakta í almennri löggæslu í Mennta- og starfsþróunarsetri lögreglunnar (MSL). 

Um er að ræða 5 mánaða stjórnendanám sem gefur 10 ETCS einingar. Samkvæmt upplýsingum 

frá MSL var námið þó ekki skipulagt með hliðsjón af jafnréttis- og framkvæmdaáætluninni. 

Viðfangsefni námsins er mjög fjölbreytt og fræðsla um kynferðislega og kynbundna áreitni er 

aðeins lítill hluti þess náms. Námið var keyrt í fyrsta skipti veturinn 2020-2021 og voru 

þátttakendur 24, valdir af lögreglustjórum embættanna en stefnt er að því að halda þetta 

námskeið árlega. Utan þessarar fræðslu virðast stjórnendur í lögreglunni ekki fá neina slíka 

fræðslu þar sem ekkert embætti er með skipulagða fræðslu eða þjálfun fyrir stjórnendur í því 

hvernig megi koma í veg fyrir og bregðast við kynferðislegri og kynbundinni áreitni.  

Móta, innleiða og kynna verklagsreglur um einelti, kynbundið ofbeldi 
og kynbundna og kynferðislega áreitni og þau úrræði sem eru í boði.  
Bent hefur verið á að bjargir skorti fyrir þolendur kynbundinnar og kynferðislegrar áreitni í 

lögreglunni. Þolendur hafa litla trú á því að gripið verði til aðgerða og því hefur verið haldið fram 

að það að tilkynna geti haft verri afleiðingar fyrir þolandann en geradann, m.a. vegna 

hefndaraðgerða og útskúfunar á vinnustaðnum (Gyða M. Pétursdóttir og Kristín A. 

Hjálmarsdóttir, 2019). Vegna þess hefur myndast mikil tregða til að tilkynna og áreitnin fær að 

viðgangast innan stofnunarinnar. 

Löggjöf sem leggur bann við kynferðislegri og kynbundinni áreitni er vissulega til staðar en 

hún virðist ekki vera nægilega ítarleg til þess að veita fólki skýrar leiðbeiningar um hvaða 

hegðunar er vænst af þeim á vinnustaðnum og hvernig beri að bregðast við verði fólk vitni að 

kynferðislegri og kynbundinni áreitni. Þess vegna er það mikilvægt að á vinnustaðnum séu 

reglur sem koma eiga í veg fyrir áreitni, lýsi ferlinu sem fer af stað þegar tilkynning um áreitni 

berst og hvaða úrræði eru í boði. Með þessu verður að tryggja að brugðist sé fljótt við 

tilkynningum, af fullri alvöru og þannig komið í veg fyrir hefndaraðgerðir sem leiði til þess að 

þolendur hrökklist úr starfi áður en nokkuð er aðhafst.  

Eins og áður hefur komið fram voru leiðbeinandi verklagsreglur um einelti og kynferðislega 

áreitni gefnar út af ríkislögreglustjóra árið 2015. Eins og fram kemur í titli reglnanna eru þær 
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leiðbeinandi og voru gerðar með því sjónarmiði að þær yrðu embættunum til leiðbeiningar við 

gerð þeirra eigin reglna. Enda eru reglurnar nokkuð opnar fyrir túlkun, t.d hvað varðar 

viðeigandi aðgerðir, og gert ráð fyrir þónokkru ákvörðunarfrelsi stjórnenda, svo sem hvort rætt 

verði við meintan geranda eða ekki (Ríkislögreglustjóri, e.d). Embætti Lögreglustjórans á 

höfuðborgarsvæðinu hefur eitt embætta mótað og innleitt slíkar verklagsreglur og unnið hefur 

verið eftir þeim í nokkur ár. Til stóð að reglurnar yrðu endurskoðaðar en það ekki komist í 

framkvæmd vegna heimsfaraldurs Covid-19. Reglurnar sem unnið er eftir eru þó ekki kynntar 

sérstaklega fyrir nýju starfsfólki. Önnur embætti hafa ekki mótað slíkar verklagsreglur en 

samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Suðurlandi og í Vestamannaeyjum er unnið 

samkvæmt  fyrrnefndum reglum frá Ríkislögreglustjóra og þær kynntar nýju starfsfólki. Eins og 

áður segir er mikilvægt að slíkar verklagsreglur séu innleiddar og þær kynntar starfsfólki svo 

þolendur viti hvert þeir geti leitað og að ferlið sem fari í gang sé gegnsætt og ekki háð geðþótta 

þess sem fær málið til meðferðar.  

Gera áhættumat og forvarnaráætlun í samræmi við ákvæði 
reglugerðar nr. 109/2015 
Áhættumat er athugun á vinnuaðstæðum sem leiða á í ljós hvort einhverjir þættir í 

vinnuumhverfinu eða framkvæmd vinnunnar geti valdið heilsutjóni. Matinu á auk þess að fylgja 

skipulögð áætlun um úrbætur. Áhættumat er gert til þess að fyrirbyggja og draga úr slysum, 

álagi, vanlíðan og heilsutjóni. Áhættumat á ekki aðeins við í hættulegum vinnuaðstæðum, þar 

sem unnið er með varasöm efnið eða á stórvirkum vinnuvélum, heldur á áhættumat einnig við 

um félagslega og andlega þætti og þar undir fellur hætta á kynferðislegri og kynbundinni áreitni. 

Öllum fyrirtækjum og stofnunum ber að gera áhættumat samkvæmt lögum um aðbúnað, 

hollustuhætti og öryggi á vinnustað nr. 46/1980 (Vinnueftirlitið, e.d.). 

Í samræmi við framangreind lög var gefin út reglugerð um aðgerðir gegn einelti, 

kynferðislegri áreitni og kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum nr. 109/2015. Í 

reglugerðinni segir meðal annars að atvinnurekandi skuli greina áhættuþætti eineltis, 

kynferðislegrar áreitni, kynbundinnar áreitni og ofbeldis á vinnustað og gera áætlun um 

forvarnir. Þar skuli meðal annars koma fram hvernig vinnuaðstæðum á vinnustað skuli háttað 

þannig að dregið sé úr hættu á að aðstæður skapist sem líkur eru á að leitt geti til eineltis, 

kynferðislegrar áreitni, kynbundinnar áreitni eða ofbeldis á vinnustað og hvert starfsmaður geti 

komið á framfæri kvörtunum eða ábendingum um einelti, áreitni eða ofbeldi. 
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Ýmsir þættir eru taldir geta ýtt undir einelti og kynferðislega og kynbundna áreitni á 

vinnustöðum. Hér að framan hefur verið rætt um nokkra þeirra t.d. mikinn kynjahalla og slæma 

stjórnun. Aðrir þættir eru t.d. stjórnun sem einkennist af fastmótuðu stigveldi, óhentugt 

vinnufyrirkomulag, of mikið vinnuálag, tímaþröng og streita, samdráttur og uppsagnir. Lítið 

umburðalyndi fyrir skoðanamun getur einnig ýtt undir áreitni sem og slæm samskipti, skortur á 

félagslegum stuðningi og umburðarlyndi t.d. gagnvart aldri, þjóðerni, kynhneigð eða kynferði. 

Auk þess vöntun á reglum og einörðum viðbrögðum við vandamálum og ágreiningi sem upp 

kemur á vinnustaðnum (Vinnueftirlitið, e.d.; Baillien, Neyens og Witte, 2008). Fljótt á litið er 

ýmislegt í þessari upptalningu sem gæti átt við lögregluna. Eins og bent var á hér að framan 

hefur aðeins eitt embætti mótað og innleitt verklagreglur um kynferðislega og kynbundna 

áreitni, stjórnun virðist vera ábótavant (Finnborg S. Steinþórsdóttir, 2013) og tíðrætt hefur verið 

um mikið vinnuálag og manneklu innan lögreglunnar (sjá t.d. Karen Kjartansdóttir, 2013). 

Aðeins hjá Lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu hefur áhættumat og forvarnaráætlun 

verið gerð en unnið er að gerð slíks áhættumats hjá lögreglustjóranum á Suðurnesjum. Önnur 

embætti hafa engar áætlanir um það hvernig dregið skuli úr áhættunni sem starfsmönnum 

stafar af kynferðislegri og kynbundinni áreitni á vinnustaðnum. Það að aðeins eitt embætti hafi 

gert slíkt áhættumat vegna eineltis, kynferðislegrar og kynbundinnar áreitni hlýtur að þýða að 

heilsuvernd lögreglumanna sé ómarkviss. Með heilsuvernd er átt við forvarnir byggðar á 

áhættumati og aðrar aðgerðir sem stuðla eiga að andlegri og líkamlegri vellíðan starfsmanna 

(Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, 2007). Aðstæður á vinnustaðnum hafa áhrif á heilsu fólks og 

heilsa starfsmanna hefur mikil áhrif á það hvernig starfsmenn skila sinni vinnu (Aw, Gardiner og 

Harrington, 2007). Það hlýtur að vera í almannahag að lögreglumenn skili sem bestri vinnu. 

Þetta varpar ljósi á mikilvægi þess að vinna að jafnréttismálum því þar er í þágu allra, ekki aðeins 

kvenna.  

5 Umræða og lokaorð 
Stigveldi er þungamiðja kenninga sem líta á kynferðislega og kynbundna áreitni á vinnustöðum 

sem valdatæki. Uppspretta áreitninnar er valdamismunur, þar sem sá á toppnum ver stöðu sína 
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sé henni ógnað (Berdahl, 2007). Stjórnunarstíll lögreglunnar einkennist af fastmótuðu stigveldi 

sem sækir lögmæti sitt í reglugerð um starfsstig innan lögreglunnar nr. 1051/2006. Skýrt er hvar 

lögreglumenn eru í valdapýramídanum, og bera þeir merki þess á einkennisbúningum sínum 

(reglugerð um einkennisfatnað lögreglunnar nr. 1152/2011). Það lítur þó út fyrir að leiðin upp 

starfsstigin sé ekki öllum jafn greið sem sést á því að konur eru afar fáar í valda- og áhrifastöðum 

og brotthvarf þeirra úr lögreglunni mikið (Finnborg S. Steinþórsdóttir, 2013). Það virðist því vera 

sem annað og óformlegt stigveldi sé til staðar innan lögreglunnar sem grundvallast á ímynd 

starfsins og er viðhaldið með vinnustaðarmenningu sem er konum einkar óhliðholl, enda þykja 

konur ógn við hina karllægu ímynd starfsins. Ímynd sem byggir þó á hugmyndum sem eru hvorki 

í samræmi við raunverulega eiginleika kynjanna né kröfur starfsins. Það hefur sýnt sig að konur 

jafnt sem karlar sækjast eftir stöðuhækkunum og aukinni ábyrgð inna stofnunarinnar en slík 

tækifæri eru síður til staðar fyrir konur og þeim haldið frá á grundvelli „vanhæfis“ þeirra í 

starfinu. Það leiðir í mörgum tilvikum til þess að konur leita annarra tækifæra, á öðrum 

starfsvettvangi. Sé tekið mið af þeim kenningum sem líta á kynferðislega og kynbundna áreitni 

sem valdatæki, hefur áreitnin ákveðna virkni innan vinnustaðarmenningarinnar við að viðahalda 

þessu óformlega stigveldi og hún virðist samofin þeim valdatengslum sem ríkja innan 

stofnunarinnar. Kynferðisleg og kynbundin áreitni er hluti af vinnustaðarmenningu 

lögreglunnar og í raun samþykktur samskiptamáti. Það verður til þess að henni er beitt nánast 

ómeðvitað svo stór hluti lögreglumanna sér ekki þörfina á aðgerðum (Gyða M. Pétursdóttir og 

Kristín A. Hjálmarsdóttir, 2019). 

Í inngangi ritgerðarinnar var eftirfarandi spurningum varpað fram: Hefur verið gripið til 

markvissra aðgerða til að bregðast við og koma í veg fyrir kynferðislega og kynbundna áreitni 

innan lögreglunnar? Eru þær aðgerðir sem gripið hefur verið til, fallnar til þess að vinna á 

vandanum? Bera aðgerðirnar þess merki að raunverulegur vilji sé til þess að fjölga konum í 

lögreglunni? 

Jafnréttis- og framkvæmdaáætlun lögreglunnar 2019-2022 og þær aðgerðir sem þar eru 

settar fram eru til marks um að lögregluyfirvöld séu meðvitað um vandann og þörfina til að 

bregðast við. Markmiðið er mettnaðarfullt og settar eru fram markvissar aðgerðir og lagt í 

hendur embættanna að framfylgja þeim. Þrátt fyrir að vinnustaðarmenningin virðist vera 

uppspretta vandans beinast aðgerðirnar ekki beint að henni, en eru þó til þess fallnar að hafa 

áhrif á hana. Aðgerðirnar snúa að því að koma á markvissri fræðslu og umræðu um málefnið, 
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sem á að skila sér í auknum skilningi og ábyrgð. Það er sérstaklega brýnt fyrir þá sem sitja í 

stjórnunar og áhrifastöðum og bera ábyrgð á skapa vinnuaðstæður þar sem gagnkvæm virðing 

ríkir (Vinnueftirlitið, 2020). Stjórnendur verða að hafa skýran ramma um hvernig bregðast beri 

við komi slík mál upp svo þolendur geti verið vissir um að mál þeirra hljóti viðhlítandi meðferð 

(Gyða M. Pétursdóttir og Kristín A. Hjálmarsdóttir, 2019). Ábyrgð stjórnenda felst einnig í að 

grípa til fyrirbyggjandi aðgerða, þ.e. að koma auga þá áhættuþætti kynferðislegrar og 

kynbundinnar áreitni sem eru í vinnuumhverfi lögreglumanna og menningu, með áhættumati 

og gera áætlanir til að draga úr áhrifum þeirra (Vinnueftirlitið, e.d.). En eins og áður hefur komið 

fram dugir það skammt að setja reglur og gera áætlanir ef engin áform eru um að fara eftir 

þeim, eins og virðist vera staðan hjá lögreglunni. Þó aðgerðirnar sjálfar séu til þess fallnar að 

geta unnið á vandanum og áætlunin sé til marks um vilja til að fjölga konum, þá gerist það ekki 

nema þeim sé fylgt eftir. Það sem einkenndi svör embættanna var að lítið hafði verið aðhafst í 

framfylgd aðgerða jafnréttis- og framkvæmdaáætlunar lögreglu, er snúa að kynferðislegri og 

kynbundinni áreitni og raunin sú að lagalegar skyldur hafa ekki verið uppfylltar. Ekkert embætti 

sinnir markvissri fræðslu um kynferðislega og kynbunda áreitni hvorki fyrir almenna starfsmenn 

eða stjórnendur. Lítill hluti stjórnenda hefur þó fengið fræðslu í stjórnendanámi fyrir 

stjórnendur vakta hjá MSL. Tilkomu þessa náms ber mjög að fagna en ljóst er að í þeirri mynd 

sem það er nú mun það ekki anna þörfinni, miðaða við umfang þess og þann mikla fjölda 

stjórnenda sem er innan lögreglunnar. Því fríar það embætti ekki ábyrgð á því að fræða sína 

stjórnendur og tryggja að þeir sinni skyldu sinni í að koma í veg fyrir og bregðast við 

kynferðislegri og kynbundinni áreitni. Aðeins hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu hafa verið 

mótaðar og innleiddar verklagsreglur um einelti, kynbundið ofbeldi og kynferðislega og 

kynbundna áreitni. Samkvæmt upplýsingum frá öðrum embættunum eru slíkar reglur ekki til 

staðar eða stuðst er við leiðbeinandi verklagsreglur frá ríkislögreglustjóra. Að sama skapi hefur 

áhættumat og forvarnaráætlun aðeins verið gert hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, þrátt 

fyrir að lög séu í gildi sem gera fyrirtækjum og stofnunum, skylt að gera slíkt mat (lög um 

aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980). Þessar brotalamir í framfylgd 

aðgerðanna bera merki um að þegar til kastana kemur þyki málefnið ekki brýnt og ólíklegt má 

telja að markmið áætlunarinnar sem greiða eiga fyrir fjölgun og framgangi kvenna í lögreglunni 

náist. 
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Það bar við að staða framkvæmdanna væri óljós og upplýsingar um stöðu þeirra ekki á 

reiðum höndum. Það bendir til þess að óljóst sé hver beri ábyrgð á því að jafnréttisáætluninni 

sé framfylgt. Samkvæmt starfslýsingu jafnréttisfulltrúa embættanna er sú ábyrgð á þeirra 

herðum en ætla má að slík ábyrgð sé engan veginn í samræmi við stjórnskipulega stöðu þeirra. 

Frá lögreglunni á Norðurlandi vestra, bárust þau svör að samkvæmt lögum um jafna stöðu og 

jafnan rétt kynjanna miðist allar kröfur um sértækar og almennar aðgerðir við vinnustaði þar 

sem starfa 25 starfsmenn eða fleiri á ársgrundvelli en þar sem starfsmenn hjá umræddu 

embætti væru aðeins 22 hafi engum af þeim aðgerðum sem hér er fjallað um komið í 

framkvæmd. Það er vissulega rétt en bendir til þess að í raun sé engin krafa gerði til 

embættanna af hálfu ríkislögreglustjóra um að fylgja áætluninni sem sett er fram fyrir öll 

embættin. Aðgerðum sem settar eru fram verður að fylgja eftir og setja kröfu á embættin um 

að svo verði gert. Lausnin á þessu gæti verið að framkvæmd aðgerðanna væri samræmdari og 

leidd af jafnréttisfulltrúa ríkislögreglustjóra eða að minni embætti, þar sem starfsmenn eru fáir, 

fái stuðning frá stærri embættum sem hafa meiri mannafla til að vinna að þessum verkefnum. 

Eins og kom í ljós við athugun á stöðu aðgerðanna stendur Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, 

sem er langstærsta embættið, fremst í þessum málum.  

Ýmsar aðrar ástæður eru fyrir því að embættin hafa ekki sinnt því betur að fylgja eftir þeirri 

áætlun sem ríkislögreglustjóri setti fram, þó vilji sé án efa fyrir hendi. Meðal þeirra ástæðna 

sem gefnar voru var tímaskortur vegna mikils vinnuálags og heimsfaraldur. Samkvæmt því sem 

hér hefur komið fram eru þetta þó ekki góðar ástæður fyrir því að jafnréttismálum sé ekki sinnt, 

þar sem mikið vinnuálag og tímaþröng eru meðal áhættuþátta kynbundinnar og kynferðislegrar 

áreitni á vinnustöðum (Vinnueftirlitið, 2020) og mikil umræða hefur verið um áhrif faraldursins 

á kynbundið ofbeldi (sjá t.d. Lovísa Arnardóttir, 2020) en vísbendingar benda til að það hafi 

aukist í faraldrinum (Mittal og Singh, 2020). 

Jafnréttisaðgerðir verða að vera virkar og sýnilegar, þær snúast ekki um að fá kross í 

kladdann og snúa sér svo að öðrum verkefnum. Það þarfnast vinnu og fjármagns að halda úti 

markvissu jafnréttisstarfi en óvíst er hvernig muni ganga að fjármagna eða fá rými fyrir slík 

verkefni núna þegar gera má ráð fyrir að í hönd fari aðhaldstímar í kjölfar heimsfaraldurs. Áfram 

verður að vinna að rannsóknum og umbótum innan lögreglunnar. Mikilvægt er að gott aðgengi 

sé að kyngreindum gögnum og að þær rannsóknir sem gerðar eru nái til alls starfsfólks 

lögreglunnar, ekki aðeins menntaðra lögreglumanna, ekki síst í ljósi þess hve stór hluti 
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lögreglumanna er ómenntaður og hverjir eru líklegastir til að verða fyrir áreitni. En þær 

rannsóknir sem hafa verið gerðar náðu aðeins til menntaðara lögreglumanna. Til stendur að 

endurtaka rannsóknina sem gerð var á vinnumenningu og kynjatengslum lögreglunnar nú á 

haustmánuðum og mun hún þá ná til alls starfsfólks lögreglunnar (Finnborg S. Steinþórsdóttir, 

munnleg heimild, 3. apríl 2021). Brýnt er að niðurstöður slíkra rannsókna séu kynntar fyrir 

lögreglumönnum og þær nýttar við jafnréttisstarf. 

Það mynstur sem birtist okkur í lögreglunni rímar vel við þær kenningar sem líta á 

kynferðislega og kynbundna áreitni sem valdatæki ráðandi hóps í kynjakerfinu (Connel, 1995). 

Uppspretta kynferðislegrar og kynbundinnar áreitni í lögreglunnar virðist vera hin karllæga 

vinnustaðarmenning sem ríkir innan stofnunarinnar (Finnborg S. Steinþrósdóttir, 2013) þar sem 

fastmótaðar hugmyndir um hlutverk og eiginleika kynjanna ráða því hverjir ná framgangi í 

starfinu og ýta undir borttharf kvenna. Lögreglumenningin mótaðist þó ekki í tómarúmi heldur 

er hún afsprengi hugmynda um karlmennsku og kvenleika sem gegnsýra menningu okkar og 

samfélag og eru notaðar til að réttlæta undirskipun kvenna (Þorgerður Einarsdóttir, 2006). 

Hugmyndirnar og háttsemin sem af þeim sprettur eru svo þétt ofnar í menninguna að þær 

verða fólki sjálfsagðar og í raun ómeðvitaðar, því hefur verið lýst með hugtakinu karlhyggja 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004) og birtist meðal annars í þeim fjölda sem ekki sér þörfina 

til að vinna að jafnréttismálum (Gyða M. Pétursdóttir og Kristín A. Hjálmarsdóttir, 2019). Það 

þýðir þó ekki að ómögulegt sé að knýja fram breytingar. Til þess að uppræta kynferðislega og 

kynbundna áreitni í lögreglunni verður að grípa til heildstæðra aðgerða sem öll embætti 

sameinast um að framfylgja. Aðgerða sem beinast að rót vandans sem er, samkvæmt því sem 

hér hefur komið fram, vinnustaðarmenningin.  Sértækar aðgerðir til að fjölga konum duga ekki 

einar og sér ef konum er svo ætlað að ganga inn í þá karllægu vinnustaðarmenningu sem ríkir 

og úrræði eins og fagráð ríkislögreglustjóra nýtist ekki sem skyldi ef innan embættanna er ekki 

tekin skýlaus afstaða með þolendum áreitni. Til þess að skapa vinnustaðarmenningu þar sem 

kynferðisleg og kynbundin áreitni þrífst ekki verður að fræða alla starfsmenn lögreglunnar um 

kynferðislega og kynbundna áreitni, hvaða háttsemi það er sem fallið getur þar undir og um 

tengsl hennar við vinnustaðarmenninguna. Skýrar reglur og verklag um kynferðislega og 

kynbundna áreitni verða að vera til staðar, sem tryggir að tekið sé á slíkum málum með 

samræmdum hætti sem leiði til jákvæðra breytinga. Vinnustaðarmenningin hefur viðhaldið 

ímynd lögreglustarfsins sem karlastarfs. Ef tekst að breyta menningunni væri ekki úr vegi að 
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endurskilgreina þá hæfni sem nútíma lögreglumaður þarf að búa yfir og um leið breyta ímynd 

starfsins. 
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