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Ágrip 

Lagasetningar flesta vestrænna landa einkennast af banni við mismunun og af ákvæðum um að 

allir séu jafnir fyrir lögum. Þrátt fyrir það myndast ákveðnir félagslegir hópar innan samfélaga, 

til að mynda forréttindahópar, sem hafa meiri möguleika en aðrir á hinum ýmsu lífsgæðum, og 

síðan minnihlutahópar, sem þurfa sífellt að berjast gegn mismunun og fordómum. Mismunandi 

er á milli samfélaga hvaða einstaklingar teljast til minnihlutahópa en eiga þeir það þó 

sameiginlegt að vera allir jaðarsettir innan samfélags vegna einkenna þeirra, hvort sem það er 

kynþáttur, kynhneigð, trú, litarháttur, fötlun eða önnur sérkenni. 

 Á Íslandi heyrist oft að hér séu fordómar í undanhaldi en er það ákveðið einkenni af 

forréttindablindu, þar sem einstaklingar innan forréttindahóps neita að viðurkenna tilvist 

ójafnréttis og þeirrar mismunar sem minnihlutahópar verða fyrir. Birtingarmynd fordóma hefur 

þó vissulega breyst með árunum, en mikilvægt er að átta sig á því að þeir eru þó enn til staðar í 

samfélaginu. Íslendingar eiga það til að bera sig saman við lönd eins og Bandaríkin, þar sem 

fordómar og mismun í garð svartra er mjög augljós, og þar sem fordómar á Íslandi einkennast 

sjaldnast af líkamlegu ofbeldi, líkt og í Bandaríkjunum, telja sumir að fordómarnir séu þá ekki 

til staðar á Íslandi. Þeir fordómar sem eiga sér stað á Íslandi hafa því frekar í för með sér 

andlegar afleiðingar heldur en líkamlega áverka. 

 Í Bandaríkjunum hefur samband svartra og lögreglu mikið verið skoðað og hefur 

lögreglan verið talin beita svarta frekar ólögmætu valdi en nauðsynlegt er að mati sjónarvotta. 

Hafa svartir einstaklingar hafið baráttu gegn þessari valdbeitingu lögreglu og stjórnvalda með 

hreyfingum eins og Black Lives Matter. Vekur það upp efasemdir um að minnihlutahópar, eins 

og svartir í Bandaríkjunum, beri í raun traust til lögreglu.  

 Markmið þessarar ritgerðar er að skoða hina ýmsu minnihlutahópa og að komast að því 

hvort traust til lögreglu sé mismunandi eftir því hvort það séu forréttindahópar sem eiga í hlut 

eða minnihlutahópar. Ásamt því verður skoðað hvaða möguleikar eru fyrir lögreglu til að reyna 

að auka traust minnihlutahópa í garð hennar. 

 

Lykilorð: 

Lögregla, minnihlutahópar, traust, fordómar, hatursorðræða, hatursglæpir 
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Abstract 

The legislation of many western countries is characterized by a ban on discrimination and 

provisions that everyone is equal before the law. Nevertheless, within most societies there are 

various groups, for example privileged groups, who have more opportunities than others for the 

various quality of life, and then minority groups, who constantly must fight against 

discrimination and prejudice. There are differences between communities as to which 

individuals are considered minorities, but they all have in common that they are all marginalized 

within a community because of their characteristics, whether it is race, sexual orientation, 

religion, color, disability or other personal characteristics. 

 In Iceland, it is often heard that prejudice is receding here, but it is a definite symptom 

of privileged blindness, as individuals within a privileged group refuse to acknowledge the 

existence of inequality and the differences suffered by minorities. The manifestation of 

prejudice has certainly changed over the years, but it is important to realize that it is still in 

society. Icelanders tend to compare themselves with countries such as the United States, where 

prejudice and differences towards blacks are very obvious, and since prejudice in Iceland is 

rarely characterized by physical violence, as in the United States, some believe that prejudice 

does not exist then in Iceland. The prejudices that take place in Iceland have more emotional 

consequences than physical injuries. 

 In the United States, the relationship between blacks and the police has been widely 

examined. The police have been considered to use illegitimate force towards black people more 

than necessary according to bystanders. Blacks have begun to oppose this use of force by the 

police and the government through movements such as the Black Lives Matter. This raises 

doubts that minorities, such as blacks in the United States, actually trust the police. 

 The aim of this dissertation is to examine the various minorities and to examine whether 

trust in the police differs depending on whether it is privileged groups that are involved or 

minorities. As well as, examining what possibilities are available for the police to try and earn 

trust from minorities. 

 

Key words: 

Police, minorities, trust, prejudice, hate speech, hate crime 
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Formáli 

Nútímasamfélög einkennast af fjölbreytileika sem veldur reglulega árekstrum á milli hinna 

ólíku hópa fólks. Valdabaráttan milli forréttindahópa og minnihlutahópa hefur ávallt verið við 

lýði en mismunandi er eftir samfélögum og tímabilum milli hvaða hópa þessi valdabarátta er 

augljósust. Hér á Íslandi hafa umræður um innflytjendur verið hvað mest sýnilegar, þá 

sérstaklega um innflytjendur sem aðhyllast múslimatrú. Á seinustu mánuðum hefur þó 

umræðan um innflytjendur frá Austur-Evrópu aukist. Í Bandaríkjunum hefur valdabaráttan milli 

hvítra og svartra hávær og hafa samskipti lögreglu og svartra þar í landi verið í sviðsljósinu. 

Mér hefur ávallt fundist valdabarátta mismunandi hópa vera áhugaverð, hvernig samfélögin 

hafa þróast á þann hátt að einn hópur sé talinn ofar öðrum vegna meðfæddra persónueinkenna 

þeirra. Með því að fylgjast með þeim atburðum sem hafa átt sér stað í Bandaríkjunum þar sem 

myndbönd og fréttir berast af lögreglunni beita svarta einstaklinga ólögmætu valdi kveiknaði 

áhugi minn að vita hvort minnihlutahópar bæru almennt traust til lögreglunnar og hvort munur 

væri milli minnihlutahópa og forréttindahópa þegar kemur að trausti til lögreglu. 
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Inngangur  

Fréttaveitur og samfélagsmiðlar hafa logað seinustu ár vegna framkomu lögreglu gagnvart 

minnihlutahópum, þá sérstaklega svörtum einstaklingum í Bandaríkjunum, sem hefur meðal 

annars leitt til Black Lives Matter hreyfingarinnar (Black Lives Matter, e.d.)). Margar myndir 

og upptökur hafa verið í dreifingu sem sýna lögreglu beita óréttmætu valdi í garð svartra 

einstaklinga, sem stundum hefur jafnvel endað með dauða einstaklingsins sem lögreglan beitti 

valdi. George Floyd er einstaklingur sem fæstir munu gleyma fljótt þar sem hann var myrtur af 

lögregluþjóni í Bandaríkjunum og nú á dögunum var lögregluþjóninn dæmdur til fangelsisvistar 

fyrir þann glæp („George Floyd: Jury finds Derek Chauvin guilty of murder“, 2021). Sú aukna 

tækni sem fylgir snjallsímum þar sem auðvelt er að dreifa upptökum og upplýsingum um 

óréttmæt störf lögreglunnar nú til dags eykur kröfur á lögregluna um að sýna fagmennsku og 

sanngirni (e. fairness) í starfi. Hins vegar getur lögreglan einnig nýtt sér þessa hröðu tækni í að 

ná til fleiri einstaklinga, auka upplýsingaflæði og gegnsæi og með því mögulega auka jákvæð 

viðhorf og traust til hennar.  

 Í myndbandsupptökum sem síðustu misseri hafa verið í dreifingu í gegnum 

samfélagsmiðla sjást yfirleitt einstaklingar úr minnihlutahópum verða fyrir óréttmætri 

valdbeitingu af hálfu lögreglunnar og líklegt er að afleiðingar þess séu að vantraust í garð 

lögreglu aukist. Margt annað getur haft áhrif á traust til lögreglu, eins og til dæmis fordómar 

lögregluþjóna, geta hvítra lögregluþjóna til að átta sig á forréttindum sínum og vinna þeirra 

gegn hatursglæpum eða hatursorðræðu svo eitthvað sé nefnt (Goldsmith, 2005; Staubli, 2017; 

Wigerfelt o.fl., 2017). 

 Með aukinni almennri notkun samfélagsmiðla og rafrænna fréttaveita hefur 

hatursorðræða líklega sjaldan verið sýnilegri þar sem margir skýla sér á bak við tjáningarfrelsið 

til þess að koma með niðrandi eða hatursfulla umræðu um aðra. Þetta er einna helst sjáanlegt í 

umræðukerfum fréttaveita þar sem einstaklingar lýsa yfir hatri til ákveðna minnihlutahópa sem 

oftast nær eru innflytjendur sem eru múslimatrúar. Hér á landi hefur hatursorðræða í garð 

Albana og Rúmena aukist eftir þá atburði sem áttu sér stað á vormánuðum 2021 þegar tveir 

einstaklingar voru myrtir á höfuðborgarsvæðinu. Í öðru morðmálinu var grunaður morðingi og 

fórnarlamb hans frá Albaníu (Aðalheiður Ámundadóttir og Fanndís Birna Logadóttir, 2021) en 
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seinna málinu var fórnarlambið íslenskur karlmaður og grunaður gerandi frá Rúmeníu 

(„Sakborningur segir andlátið slys“, 2021). Einkennast því ummæli um málin af kröfunni um 

að þeim sem hefur verið veitt landvistarleyfi verði sendir aftur til síns heima enda séu allir 

Albanir og Rúmenar glæpamenn og tengdir skipulagðri glæpastarfsemi. Áhyggjur landsmanna 

og stjórnvalda hefur aukist gífurlega á síðustu árum og segir Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir 

dómsmálaráðherra að talið sé að um 15 skipulagðir glæpahópar séu hér á landi og boðaðar verði 

frekari aðgerðir í vinnu gegn skipulagðri glæpastarfsemi (Andrés Magnússon, 2021). 

 Réttindi minnihlutahópa geta verið mismunandi og viðhorf til þeirra einnig. Jákvæð 

viðhorf og réttindi hinsegin fólks, sem og kvenna, hafa aukist á Íslandi seinustu ár en það sama 

er ekki hægt að segja um öll lönd. Sem dæmi má nefna að Rússland virðist alltaf herða lög og 

takmarka réttindi hinsegin fólks og mega samkynhneigðir þar í landi ekki giftast samkvæmt 

þessum nýju lögum (Lavers, 2021). Pólland herti nýlega lög um þungunarrof og takmarkar 

þannig rétt kvenna að ráða yfir sínum líkama („Poland enfoces controversial near-total abortion 

ban, 2021) og í Ungverjalandi hafa verið sett lög sem að banna einstaklingum að skrá annað 

kyn heldur en það sem upprunalega er skráð á fæðingarvottorð (Knight og Gall, 2020). Þessi 

lög sem takmarka frelsi einstaklinganna, þá sérstaklega þeirra sem teljast til minnihlutahópa, 

jaðarsetur þá enn frekar og gerir þá enn frekar að skotmarki hinna ýmsu fordóma, hatursorðræðu 

og jafnvel hatursglæpa. 

Traust er mikilvægur þáttur í lífi allra einstaklinga, hvort sem það er traust til annarra 

einstaklinga eða til stofnanna samfélagsins. Einstaklega mikilvægt er að borgarar beri traust til 

lögreglu þar sem hún gæti þurft að treysta á samvinnu með þeim til að leysa ákveðin mál og 

líklegra er að borgarar fylgi fyrirmælum lögreglunnar ef þeir bera traust til hennar. Einnig er 

mikilvægt fyrir borgara að treysta lögreglunni þar sem það ýtir undir öryggistilfinningu þeirra 

því þá vita þeir að lögreglan vinnur með þeirra hag í huga. 

Mikilvægt er að skoða hvað það er sem getur haft áhrif á traust til lögreglunnar og verður 

það gert í þessari ritgerð með sérstakri áherslu á minnihlutahópa. Markmið ritgerðarinnar er að 

skoða hvort að traust minnihlutahópa til lögreglu sé á einhvern hátt öðruvísi heldur en traust 

annarra til lögreglu og ef svo er, hvort einhverjar leiðir séu í boði til að vinna gegn þeim 

mismun. Til þess að reyna að átta sig á upplifunum einstaklinga úr minnihlutahópum þarf að 

skoða til dæmis þá fordóma sem þeir verða fyrir, hatursorðræðu og hatursglæpi gegn þeim. Í 

fyrsta kafla ritgerðarinnar verður farið yfir skilgreiningu og mikilvægi trausts innan samfélaga. 

Í öðrum kafla mun vera skoðað hverjir það eru sem flokkast til minnihlutahópa og þær 

mismunandi skilgreiningar minnihlutahópa eftir samfélögum og mun kaflinn þar á eftir, þriðji 
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kafli, koma inn á hina ýmsu fordóma sem minnihlutahópar upplifa. Hatursorðræða og 

hatursglæpir verða síðan skilgreind í fimmta og sjötta kafla, en þessu hugtök eru nátengd þar 

sem hatursorðræðan getur ýtt undir hatursglæpi gegn minnihlutahópum (Bjarney Friðrikdóttir, 

2014; Aðalheiður Pálmadóttir og Iuliana Kalenikova, 2013). Í lok ritgerðarinnar kemur kafli 

um traust minnihlutahópa til lögreglu þar sem farið verður yfir almennt traust til lögreglu, traust 

minnihlutahópa til lögreglu ásamt því að skoða hvort að einhverjar leiðir séu til svo traust 

minnihlutahópa til lögreglu aukist.  

1 Traust 

Skilgreining á hugtakinu traust (e. trust) er bæði margþætt og flókin (Levi, 1990; Newton, 

2001).  Þó er það nokkuð víst að einstaklingar hafa sterka þörf fyrir að treysta, sem getur mótað 

öll þeirra samskipti við annað fólk sem og stofnanir. Samkvæmt Kenneth Newton (2001) er 

traust í grunninn mat einstaklingsins á umheiminum og getur það aukist eða minnkað 

skyndilega vegna atburða í kringum hann. Hugtakið hefur einnig verið tengt við varnarleysi (e. 

vulnerability) gagnvart öðrum, enda byggir traust á einhverjum á trú um að hann vilji 

einstaklingnum í raun og veru vel. Því má segja að traust ráðist að einhverju leyti af vilja 

einstaklings til að taka áhættu í samskiptum og sýna þar með ákveðið varnarleysi þar sem 

einstaklingur berskjaldar sig (Lowry o.fl., 2015). Því má segja að það að treysta sé alltaf áhætta 

sem einstaklingur ákveður að taka. Mikið traust getur aftur á móti orðið til þess að einstaklingur 

fylgist síður með því hvort trausti sé framfylgt og getur því leitt til þess að það er lagt á rangan 

aðila eða stofnun. Þegar einstaklingar hafa hins vegar efasemdir, eru þeir líklegri til að fylgjast 

betur með og vega og meta aðstæður (Levi, 1990). 

Almennt er þó talið að traust sé mikilvægt vegna þess að það kemur samvinnu af stað, 

sameinar skoðanir um æskilega hegðun (McKnight og Chervany, 1996; Newton, 2001) og er 

lykillinn að jákvæðum samskiptum í hinum ýmsu aðstæðum (McKnight og Chervany, 1996). 

Sagt er að traust stuðli meðal annars að hagvexti samfélaga, afköstum í markaðshagkerfi, öflun 

aðfanga, félagslegri sameiningu, samvinnu og samræmi, hamingju einstaklinganna, 

lýðræðislegu jafnvægi, þróun og jafnvel að góðri heilsu og langlífi (Delhey og Newton, 2003). 

Traust er sérstaklega mikilvægt í aðstæðum þar sem óvissa ríkir um óákveðin tíma vegna 

samfélagsbreytinga (McKnight og Chervany, 1996). Covid-19 heimsfaraldurinn er gott dæmi 
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um mikilvægi trausts, en þar sem honum fylgir mikil óvissa, meðal annars um hversu lengi 

hann muni vara, hvað best sé að gera og hvernig samfélög verða að honum loknum, er því 

mikilvægt að einstaklingar leggi traust sitt í hendur réttra aðila sem vinna með hagsmuni allra 

að leiðarljósi. Traust gerir það einnig að verkum að gerlegt er að búa í friðsamlegu og stöðugu 

samfélagi. Að lifa í samfélagi án trausts væri erfitt og líklegast ógerlegt, eins og Newton (2001) 

bendir á. 

Traust er ein af grundvallarstoðum félagslegs auðmagns, þar sem að borgarar treysta á 

hvorn annan og stofnanir samfélagsins (Kääriäinen, 2007; Dehley og Newton, 2003). 

Félagslegur auður er í raun tengingar okkar við einstaklinga innan sama samfélags, þar sem 

einstaklingarnir hafa til dæmis sameiginleg viðmið. Helstu undirstöður félagslegs auðs eru 

lokun félagsgerðar, upplýsingar og traust. Traust eykst með samskiptum við aðra einstaklinga 

samfélagsins og verður til þess að þeir verða opnari fyrir frekari tengslum, og þar með myndast 

meiri félagslegur auður (Coleman, 1988).  

Trausti er skipt upp í ákveðna flokka og ber þar að nefna persónulegt traust, almennt 

traust og stofnanatraust. Persónulegt traust byggir á persónulegum upplifunum, eins og þegar 

einstaklingar treysta þeim sem hafa sannað að þeir eru traustsins virði. Almennt (e. generalized) 

traust byggir á því að einstaklingar beri traust til aðila samfélagsins, þrátt fyrir að hafa engin 

persónuleg kynni við þá einstaklinga. Stofnanatraust fjallar um traust sem borið er til stofnana, 

t.d. kirkjunnar, heilbrigðiskerfisins, lögreglu og löggjafarþingsins. Ef stofnanir sem þessar 

starfa á þann hátt að sem flestir borgarar sjá að þeirra sé þörf og aðgengi að þeim sé gott, eykst 

traust til þeirra. Ef stofnanir hins vegar mismuna fólki eða sýna vantraust í garð borgaranna 

getur það leitt til vantrausts milli ýmissa hópa innan samfélagsins. Traust til stofnana sem þjóna 

almenningi er því einstaklega mikilvægt, þar sem það getur aukið almennt traust milli borgara 

og komið hefur í ljós að innan samfélaga þar sem almennt traust ríkir upplifa einstaklingar betri 

þjónustu af hálfu opinberra stofnanna (Kääriäinen, 2007). Hagrænn vöxtur samfélaga er einnig 

meiri og eru þau betur í stakk búin til að takast á við fjölbreyttar áskoranir. Rannsóknir sýna 

einnig fram á að þeir sem treysta eru jafnan umburðarlyndari, líklegri til að gefa til 

góðgerðarmála og taka frekar þátt í samtökum sem hafa sameiginlega hagsmuni að leiðarljósi 

(Dinesen, 2013).  

Samband stofnana- og almenns trausts getur orðið fyrir áhrifum af því hvort fólk upplifi 

sig óöruggt gegn glæpum, það er því nauðsynlegt að hafa hlutverk trausts í huga. Stofnanatraust 

getur haft áhrif á það hvort að einstaklingar telji sig örugg fyrir glæpum, en einnig getur það 

stjórnast af öryggistilfinningu einstaklinganna. Talið er að ef einstaklingur telur sig öruggan 
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gagnvart glæpum og treystir stofnunum samfélagsins þá mun almennt trausti í samfélaginu 

aukast. Þessi tenging á milli trausts á stofnunum og almenns trausts birtist á þann hátt, að 

einstaklingur sem telur sig öruggan gegn glæpum ber einnig meira traust til stofnana sem hafa 

það hlutverk að vernda hann gegn þeim. Þar af leiðandi endurspeglast stofnanatraustið í 

almennu trausti í garð borgara samfélagsins (Berg og Johanson, 2016).  

Traust í garð lögreglu er sérstaklega mikilvægt vegna þess að lögreglunni er bæði treyst 

fyrir ákveðnu valdi (e. authority) yfir borgurum og hefur einnig rétt til að beita þá valdi (e. 

force) ef þörf er á. Traust almennings til lögreglu er því afar mikilvægt, sérstaklega í 

lýðræðisríkjum þar sem lögmæti lögreglunnar byggist á fyrri aðgerðum og framkomu þeirra við 

almenning. Samband lögreglu og almennings sem byggir á trausti verður til þess að löggæsla 

verður árangursríkari (Kääriäinen, 2007). Traust sem almenningur ber til lögreglu byggir á 

upplifunum og skoðunum hvers einstaklings fyrir sig. Það verður til þess að misjafnt er hversu 

mikið traust er borið til lögreglu, bæði milli mismunandi samfélaga og einnig innan hvers 

samfélags. Samkvæmt Kääriäinen (2001) er munurinn meiri innan samfélaga en á milli þeirra 

og er ástæða þess er rakin til félagslegrar flokkunar (e. social categorization), þar sem fólk sem 

deilir mikilvægum einkennum er flokkað saman í hópa (Bodenhausen, Macrae og Hugenberg, 

2003). Þessar flokkanir eiga sér sífellt stað og byggja á mismunandi einkennum s.s. aldri, kyni, 

menntun, þjóðerni, menningu og störfum. Þeir sem flokkast innan jaðarhópa verða oft fyrir 

mismunun eða ákveðinni útskúfun samfélagsins. Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að ef 

einstaklingi er mismunað eða honum útskúfað geti það leitt til lítils traust til valdhafa, eins og 

lögreglunnar. Þetta er vissulega ekki eina mögulega útskýringin á vantrausti til lögreglu, en 

persónuleg upplifun einstaklings af lögreglu, upplýsingar frá öðrum og efni á samfélagsmiðlum 

getur einnig leitt til vantrausts, sem og skortur á almennu trausti eða spilling á meðal stjórnvalda 

(Kääriäinen, 2007).  

 

1.1  Menningarlegt og stofnanalegt traust 

Munur er á menningarlegum og stofnanalegum útskýringum á almennu trausti og orsökum þess. 

Menningarlega útskýringin einblínir á stöðugleika trausts, sem er álitið vera menningarlegur 

eiginleiki sem lærist frá foreldrum til barna með þátttöku í þjóðfélaginu. Stofnanalega 

útskýringin byggir hins vegar á því að stofnanir leggi grunninn að traustu sambandi á milli 

borgara með því að sýna fram á gegnsæi varðandi aðgerðir annarra, sýna fram á hvað er æskileg 
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hegðun og með því að leggja sig fram í að koma heiðarlega og jafnt fram við ólíka einstaklinga 

(Dinesen, 2013). 

Dinesen (2013) reyndi í rannsókn sinni að komast að rót almenns trausts og hvort að 

menningarlega útskýringin eða sú stofnanalega ætti frekar við rök að styðjast. Þátttakendur í 

rannsókninni, sem hafði það að markmiði að skoða bæði menningarlega arfleið og stofnanalegt 

samhengi, voru innflytjendur frá 90 löndum sem búsettir voru í 18 löndum í vestur-Evrópu. 

Með menningarlegri arfleið er átt við traust í upprunalandi einstaklinganna og með stofnanalegu 

samhengi er átt við frelsi frá spillingu í því landi sem þau höfðu nú búsetu. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu fram á það að þessi tvö atriði hafa bæði sterk og þýðingarmikil áhrif á 

traust innflytjenda. Sem dæmi má nefna ef að innflytjendur höfðu slæma reynslu af lögreglunni 

í heimalandi sínu, báru þeir ekki traust til lögreglu í því landi sem þeir fluttu til. Þó svo að bæði 

menningarlega arfleiðin og stofnanalega samhengið hafi áhrif á traust bæði vestrænna og 

annarra innflytjenda hafa óspilltar stofnanir enn meiri áhrif á traust vestrænu innflytjendanna. 

Gefur þetta til kynna að menningarlega arfleiðin og stofnanalega samhengið tengist vegna þess 

að þótt traust innflytjenda geti ákvarðast af menningu upprunalands þeirra, þá geta óspilltar 

stofnanir innan ákvörðunarlands aukið traust þeirra (Dinesen, 2013). 

Berg og Johanson (2016) framkvæmdu rannsókn á tengingu milli stofnana- og almenns 

trausts og leiddu niðurstöður þeirra í ljós að hún væri augljósari í þeim samfélögum sem teljast 

einangruð og bágstödd frekar en í þeim samfélögum sem teljast hefðbundin. Þeirra rök voru 

þau að óöryggi þeirra sem búa á slíkum einangruðum svæðum væri meira og hefði þá aftur áhrif 

á traust þeirra, þar sem þeir eru frekar háðir vel starfhæfum og traustum stofnunum, heldur en 

borgarar í hefðbundnari samfélögum. Berg og Johanson (2016) báru saman einangrað svæði 

innan borgar í Svíþjóð og handahófskennt úrtak úr hinum almenna hluta borgarinnar, eða þess 

sem skilgreindur er sem hefðbundinn. Þeir völdu að rannsaka borgina Örebro sem er álitin vera 

hefðbundin sænsk borg og innan hennar er hverfið Vivalla, sem telst einangrað frá hinu almenna 

samfélagi ásamt því að þar búa fjölbreyttari þjóðernishópar en í öðrum hverfum borgarinnar. 

Vivalla er einnig talið vera vafasamasta hverfið í Örebro og er mikið um óreiðu og glæpi innan 

þess. Einangraða svæðið í þessum skilningi var því svæði þar sem fátækt var mikil á meðal 

íbúanna, óeirðir algengar, mikið um atvinnuleysi og önnur samfélagsleg vandamál sem gerðu 

þetta hverfi frábrugðið öðrum hverfum í borginni. Þó svo að þeir teldu sig ekki geta alhæft frá 

þessu eina hverfi í borginni, þá töldu þeir að þessi rannsókn gæti gefið nokkuð góða mynd af 

því hvernig þetta væri í öðrum borgum í Svíþjóð og jafnvel í öðrum borgum í Evrópu. Vegna 
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þess að vandamálið með einangruð hverfi, sem og þetta sem þeir skoðuðu, er einnig dæmigert 

í mörgum öðrum löndum. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er traust almennt minna í einangruðum, 

bágstöddum og fjölmenningarlegum samfélögum, en traust borgaranna innan einangraða 

hverfisins í garð stofnanna fór mikið eftir hversu öruggt fólkið taldi sig vera fyrir glæpum. Í 

almenna hluta borgarinnar hafði öryggið gagnvart glæpum hins vegar ekki áhrif. Í hinum 

almennari hluta Örebro voru hins vegar sjáanleg tenging á milli þess að treysta á stofnanir, svo 

sem ríkisstjórnina, og almenns trausts á meðan að í hinu einangraða hverfi virtist ekki vera 

tenging þar á milli. Starfsemi og framkoma ríkisstjórnar, sem ætlað er að mynda traust 

almennings var mikilvæg fyrir almennt traust í báðum samfélögum, en í einangraða hverfinu 

var ferlið flóknara en oft hefur verið haldið fram, vegna þess að þar kemur þörfin fyrir öryggi 

gegn glæpum skýrt fram til þess að traust sé borið til pólitískra stofnana samfélagsins (Berg og 

Johanson, 2016).  

Það er oft talað um að stofnanatraust leiði til almenns traust og samkvæmt rannsókn 

Berg og Johanson (2016) er það raunin innan hins almenna samfélags. Aftur á móti þarf meira 

til innan hins einangraða samfélagsins til þess að traust sé borið til stofnana og þá almennt til 

annars fólks. Samkvæmt þessum niðurstöðum er nauðsynlegt að upplifa öryggi gegn glæpum 

og sjá stofnanir á borð við ríkisstjórn og stjórnvöld í jákvæðu ljósi til þess að stofnanatraust 

myndist, sem leiðir til sterkara almenns trausts. Þetta sýnir að þó svo að oft sé alhæft um að 

stofnanatraust leiði til almenns trausts, þá getur það verið mismunandi milli hópa og í raun 

samfélagslegs samhengis. 

 

1.2 Vantraust 

Á meðan traust byggir á öryggi, yfirvegun og fullvissu, byggir vantraust á sterkum 

tilfinningum svo sem hræðslu, reiði, ofsóknaræði, áhyggjum, hræðslu við tap, tortryggni, 

varkárni og efa, sem oft kveikja á mannlegri sjálfsbjargarviðleitni. Vantraust verður til þegar 

neikvæðar væntingar eru ríkjandi varðandi framkomu annarra ásamt ótta um illkvittnar 

fyrirætlanir og löngunar til að vernda sig gegn áhrifum af framkomu annarra  (Lowry o.fl., 

2015). 

Eftir að traust hefur verið brotið er oft afar erfitt að byggja það upp aftur, þar sem 

einstaklingar verða tregir við að leggja traust sitt aftur á þá sem áður hafa brotið það (Levi, 

1990). Ef skoðað er dæmi um vantraust á stjórnmálakerfinu, hvort sem það er á 
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stjórnmálamönnum eða stofnunum innan þess, eða jafnvel bæði, gefur það til kynna að eitthvað 

sé ekki eins og það á að vera. Til að byggja aftur upp traustið þarf að sýna fram á að greinilegar 

breytingar sem hafi átt sér stað í stjórnmálakerfinu sem hafa gert það traustsins vert á ný. Það 

getur verið að frammistaða þeirra sé slök eða jafnvel að væntingar almennings hafi verið of 

miklar. Það sem er samt greinilegt er að vantraust sýnir að úrbóta er þörf (Newton, 2001). 

Vantraust á ríkisstjórn getur leitt til andstöðu eða jafnvel mótmæla, sem leitt getur til frekara 

vantrausts innan samfélagsins í heild sinni. Það er einna helst brot á loforðum, vanhæfni og 

sýnileg óvild í garð þeirra sem ber að þjóna sem veldur slíku vantrausti. Borgarar treysta 

ríkisstjórninni á meðan að þeir trúa að hún starfi með þeirra hagi í huga, framkvæmdir séu 

réttlátar og ef þeir finna að traust þeirra sé endurgoldið. Þó svo að borgarar séu á móti 

einhverjum reglum eða lögum ríkisstjórnarinnar, þá muni þeir samt sem áður fylgja þeim ef að 

þeir telja að störf ríkisstjórnarinnar í heild séu lögmæt (Levi, 1990).  

Í fræðunum hefur eðli trausts og vantrausts og tengsl þar á milli mikið verið rökrætt. 

Dimoka (2010) beindi í rannsókn sinni sjónum að taugafræðilegri fylgni milli trausts og 

vantraust til að útskýra samband þeirra. Þá segir hann að ef traust og vantraust virkja sömu 

svæði heilans, megi gera ráð fyrir því að traust og vantraust séu gagnstæðir endar af samfelldri 

heild en ef það virkji ekki sömu svæði heilans þá sé uppbygging þessa tveggja fyrirbæra 

frábrugðin hvort öðru. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að traust og vantraust sýna 

ekki virkni á sama stað í heilanum, sem gefur það til kynna að vantraust og traust séu ólík 

fyrirbæri og hafa því ólík áhrif á einstaklinginn (Dimoka, 2010).   

Ljóst er að traust og vantraust eru flókin fyrirbæri um það hvernig einstaklingar túlka 

heiminn allt í kringum sig og hvernig þeir meta hvort aðrir einstaklingar eða stofnanir muni 

haga sér á traustverðan hátt í framtíðinni (Jackson, 2013). Hvoru tveggja er þó mikilvægt fyrir 

samfélagið vegna þess að án trausts væri erfitt að búa innan samfélags en vantraust getur lagt 

línurnar að því til hvers einstaklingar ætlast til af öðrum einstaklingum eða stofnunum.  
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2 Minnihlutahópar 

Eins og fram kom í rannsókn Berg og Johanson (2016) er traust oft minna í einangruðum, 

bágstöddum og fjölmenningarlegum samfélögum. Innan þessara samfélaga búa einstaklingar 

sem flestir gætu talist til minnihlutahópa en mismunandi er á milli landa og samfélaga hvað í 

raun telst vera minnihlutahópur en almennt er það hópur eða hópar fólks sem að hafa ekki sömu 

réttindi, völd eða aðbúnað frá ríkinu, sem aðrir borgarar hafa (Kymlicka, 2009). Ákveðin 

einkenni sem stangast á við ríkjandi meirihluta samfélags staðsetur það því í minnihlutahópa 

(Capotorti, 1979) hvort sem það byggist á þjóðerni þess, kynþætti, trú, aldri, tungumáli, fötlun 

(Þorvarður Kjerulf Sigurjónsson, 2012), kyni, kynhneigð eða stétt (Wiedlack, 2017). Þrátt fyrir 

aukna vitundarvakningu innan flestra vestrænna ríkja í tengslum við réttindi minnihlutahópa 

svo sem kvenna, samkynhneigðra og ólíkra trúarbragða, er enn greinilegt hverjir flokkast til 

þeirra innan hvers samfélags og eru þeir ítrekað minntir á það af stjórnvöldum, almenningi og 

fjölmiðlum að þeir njóti ekki sömu verndar og virðingar og þeir sem eru í forréttindastöðu 

(Perry, 2010).  

Þar sem mismunandi minnihlutahópar þurfa ekki endilega að hafa skert réttindi með 

samskonar hætti eða sé öllum mismunað á sama hátt getur undirskipuð staða þeirra verið 

mismunandi. Vegna þess getur verið erfitt að skilgreina nákvæmlega hugtakið minnihlutahópur 

svo það nái yfir alla þessa mismunandi hópa en til þess að reyna að skilgreina þá þarf að grípa 

til ákveðinnar alhæfingar (Kymlicka, 2009). Þeir sem tilheyra sama minnihlutahópi eiga það þó 

sameiginlegt að sýna samstöðu, t.d. til að varðveita menningu þeirra, hefðir, trú og tungumál 

(Caoptorti, 1979). 

 Flóttafólk og hælisleitendur hafa verið áberandi í umræðunni undanfarin ár þegar talað 

er um minnihlutahópa. Samkvæmt flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna er flóttamaður 

skilgreindur sem; „sá sem er utan við heimaland sitt [...] og af ástæðuríkum ótta við að verða 

ofsóttur vegna kynþáttar, trúarbragða, þjóðernis, aðildar í sérstökum félagsmálaflokkum eða 

stjórnmálaskoðana, og getur ekki eða vill ekki, vegna slíks ótta, færa sér í nyt vernd þess lands 

[...]“ (Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, 2008, bls. 17). Þeir sem síðan flokkast sem 

innflytjendur eru allir þeir sem að fæðst hafa erlendis og einnig foreldrar, ömmur og afar þeirra. 

Ef annað foreldri einstaklingsins er hins vegar innlent eða hann fæðist innanlands en á erlenda 
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foreldra þá er talað um hann sem einstakling með erlendan bakgrunn (Hagstofa Íslands, 2020a). 

Ef flóttamaður er ríkisfangslaus og hefur yfirgefið landið sem hann bjó í áður vegna ótta við 

ofsóknir þarf hann að senda inn umsókn um hæli til tiltekins lands sem hann hyggst búa í og er 

hann þá skilgreindur sem hælisleitandi meðan umsókn hans er í vinnslu (Mannréttindaskrifstofa 

Íslands, e.d.). Í dag er farið að tala um fólk sem sækir um alþjóðlega vernd frekar en að nota 

orðið hælisleitandi (Unnur Dís Skaptadóttir og Kristín Loftsdóttir, 2019). Ef umsókn hans er 

síðan samþykkt verður einstaklingurinn samþykktur sem flóttamaður samkvæmt áðurnefndum 

flóttamannasamningi og fær hann þá aðstoð frá ríkinu til þess að verða virkur þátttakandi í 

samfélaginu (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). Þessi mikla flokkun á skilgreiningu fólks af 

erlendum uppruna sýnir hversu djúpstæð félagsleg flokkun er í samfélagi okkar, en hún leiðir 

til þess að lögð er áhersla á það sem er ólíkt milli mismunandi hópa og er hún því ein ástæða 

fyrir flokkun fólks í minnihlutahópa (Abrams, 2001). Þessi flokkun er talin skekkja 

raunveruleikann, þar sem hún verður til þess að fólk er ekki skoðað sem einstaklingar, heldur á 

grundvelli heildar hópsins og er þá einstaklingur einungis dæmdur út frá því hvernig hann er 

félagslega flokkaður. Er slík flokkun því talin hugrænn grundvöllur fordóma (Augoustinos og 

Every, 2015). 

 

2.1 Minnihlutahópar innan Evrópu 

Með mikilli aukningu á flóttafólki og umsækjendum um vernd, hefur umræða um þá 

einstaklinga verið hávær undanfarin ár. Árið 2015 markaði þar tímamót, með stærstu bylgju 

flóttafólks og hælisleitenda til Evrópu síðan í heimsstyrjöldinni síðari (Kristín Loftsdóttir o.fl., 

2018). Á sama tíma jókst koma innflytjenda til Íslands (Unnur Dís Skaptadóttir og Kristín 

Loftsdóttir, 2019) en í  byrjun ársins 2020 voru innflytjendur 15,2% mannfjöldans á Íslandi og 

hafði hlutfallið aldrei verið hærra. Hlutfall þjóðerna breyttist einnig, en fyrir aldamótin 2000 

var meirihluti innflytjenda frá vestrænum ríkjum, s.s. Danmörku (Unnur Dís Skaptadóttir og 

Kristín Loftsdóttir, 2019). Pólverjar urðu svo stærstur hluti innflytjenda, auk Litháa og 

Filippseyinga (Hagstofa Íslands, 2020b) en eftir aldamótin fór það að breytast og einstaklingar 

frá Mið- og Austur Evrópu og fleiri Asíu ríkjum fór að fjölga (Unnur Dís Skaptadóttir og Kristín 

Loftsdóttir, 2019). Samhliða þeirri fjölgun varð viðhorf til hælisleitenda og flóttafólks 

neikvæðara og hafa Evrópubúar litið á þá sem mikla ógn innan Evrópu, sérstaklega ef um er að 

ræða karlkyns múslima (Kristín Loftsdóttir, 2018). 
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 Algengt er að Evrópubúar haldi því fram að hælisleitendur og flóttafólk sé komið til að 

taka atvinnu af innlendum (Kristín Loftsdóttir, 2018) en rannsóknir á atvinnulífinu á Íslandi 

hafa sýnt fram á að innflytjendur séu í mjög veikri stöðu á vinnumarkaðinum. Einnig er algengt 

að sérþekking einstaklinga af erlendum uppruna sé lítils sem ekkert metin á atvinnumarkaðinum 

hér á landi sem og í öðrum löndum (Kristín Loftsdóttir o.fl., 2016).  

Þó svo að innflytjendur og hælisleitendur, þá sérstaklega þeir sem eru múslimatrúar, séu 

þeir minnihlutahópar sem verða mest fyrir aðkasti Íslendinga (Eyrún Eyþórsdóttir og Kristín 

Loftsdóttir, 2019) eru þó hér á landi margir aðrir minnihlutahópar eins og til dæmis hinsegin 

fólk, þ.e. samkynhneigðir, tvíkynhneigðir eða þeir sem skilgreina kynhneigð sína á einhvern 

annan hátt en gagnkynhneigðir. Réttindi og viðhorf gagnvart hinsegin einstaklingum verða hins 

vegar sífellt betri. ILGA-Europe, samtök hinsegin fólks í Evrópu, gefa árlega út upplýsingar 

um hver lagaleg staða allra landa innan Evrópu er gagnvart hinsegin fólki. Nýjustu tölur eru frá 

því í maí 2020 og var Ísland þá í 14. sæti og uppfyllti 54% af lagalegum réttindum hinsegin 

fólks. Þetta er hækkun frá 2019, þegar að Ísland skoraði einungis 47% og var þá í 19 sæti 

(Samtökin ´78, 2021). Í Rússlandi er hins vegar oft litið svo á að ekki skuli ræða hinsegin 

einstaklinga á meðal almennings en eru þeir sem teljast vera hinsegin samkynhneigðir, 

tvíkynhneigðir eða skilgreina kynhneigð sína á einhvern annan hátt en gagnkynhneigða. 

Hinsegin einstaklingar eru einna viðkvæmasti minnihlutahópurinn í Rússlandi og á meðan 

flestar vestrænar þjóðir hafa barist fyrir jöfnum réttindum hinsegin fólks og jákvæðum 

viðhorfum í garð þeirra með mikilli framför virðist Rússland einungis fara aftur í þessum 

málum, þar sem ástandið versnar og verður mun hættulegra ef eitthvað er (Wiedlack, 2017). 

 Rannsókn, framkvæmd af Bamford og félögum (2020) í Bretlandi, hafði það að  

markmiði að skoða hvort fylgni væri á milli þess að tilheyra minnihlutahópi og auknum 

geðrænum vandamálum. Bornir voru saman einstaklingar með mismunandi litarhátt í því skyni 

og sýndu niðurstöður að einstaklingar sem voru svartir á hörund, auk annarra þjóðernislegra 

minnihlutahópa, voru líklegri til að þjást af geðröskunum, en Bretar sem voru hvítir á hörund. 

Þá voru þeir einnig líklegri til að sýna fram á einkenni þunglyndis, þó mismunur hafi verið á 

milli þjóðernislegra minnihlutahópa í sambandi við einkenni og geðsjúkdóma. Ástæður þess að 

þjóðernislegir minnihlutahópar voru viðkvæmari fyrir geðsjúkdómum voru taldar vera m.a. 

vandamál við flutninga milli landa, upplifun fordóma og mismunar, fátækt og neikvæð viðhorf 

sem þeir urðu fyrir (Bamford o.fl., 2020). 
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2.2 Minnihlutahópar í Bandaríkjunum 

Bandaríkin eru einnig gott dæmi um viðhorf til minnihlutahópa og afleiðinga sem neikvæð 

viðhorf hafa á þá. Þar hefur um aldir verið litið svo á að hvítir einstaklingar hafi notið meiri 

forréttinda en litað fólk. Því hefur einnig lengi verið haldið því fram að fjölþjóða samfélög séu 

af hinu slæma og frá því að Donald Trump var kosinn sem forseti Bandaríkjanna árið 2016 fóru 

kynþáttafordómar Bandaríkjamanna einungis versnandi þar sem hann hélt ekki aftur að 

skoðunum sínum um að takmarka ætti enn frekar komu innflytjenda til landsins. Var Trump 

þannig að nýta áhrifamikla stöðu sína til þess að hvetja til neikvæðra viðhorfa gegn 

innflytjendum (Horowitz o.fl., 2019). Þeir sem eru af spænskum ættum eða eru svartir eru taldir 

verða einna helst fyrir aðkasti eða mismunun þar í landi. Gizelle George-Joseph (2020) lýsir 

reynslu sinni, sem svartur innflytjandi í Bandaríkjunum. Við flutning frá eyju í 

Karabískahafinu, þar sem rúmlega 85% íbúa voru svartir á hörund, til Bandaríkjanna upplifði 

hún mikla erfiðleika. Hún segist hafa fengið viðvaranir frá vinum og fjölskyldu sem bjuggu nú 

þegar í Bandaríkjunum sem sögðu henni til dæmis að vera viðbúin því að vera oft stöðvuð af 

lögreglunni, jafnvel án þess að fá útskýringu hvers vegna og að hún þyrfti alltaf að biðja um 

leyfi fyrir öllum hreyfingum eins og til dæmis að ná í öku- og skráningarskírteinin sín. Henni 

var sagt að til að ná því markmiði að komast lifandi heim að þá ætti hún að varast snöggar 

hreyfingar og alls ekki rífast við lögregluþjónana. Gefur þetta mynd af upplifun svartra í 

Bandaríkjunum og þá sérstaklega af samskiptum við lögregluna, þar sem fólk innan 

minnihlutahópa telur sig þurfa að hlýða í einu og öllu, ásamt því að þurfa að biðja um leyfi fyrir 

öllum hreyfingum vegna þeirrar hræðslu við að verða fyrir ofbeldi, jafnvel í formi byssuskots. 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að svartir í Bandaríkjunum upplifa mismunun í námi, starfi, 

heilbrigði og fjárhagslegri afkomu en þrátt fyrir þessar niðurstöður trúa margir hvítir 

Bandaríkjamenn því að svartir hafi það jafn gott eða jafnvel betra en hvítir (Salter o.fl., 2018).  

Ásamt því að vera almennt í verri stöðu hafa litaðir einstaklingar hlutfallslega séð komið verr 

út úr Covid-19 heimsfaraldrinum heldur en aðrir. Ástæður þess eru meðal annars þær að hærri 

prósenta hvítra nær að vinna heiman að frá sér og einnig eru til dæmis 75% framlínustarfsmanna 

í New York borg litaðir einstaklingar. Í raun eru litaðir einstaklingar líklegri til að vera í starfi 

þar sem að þeir þurfa að starfa náið með öðrum og einnig eru þeir líklegri til að þurfa að notast 

við almenningssamgöngur til að komast ferða sinna. Húsnæðisaðstæður minnihlutahópa í 

Bandaríkjunum eru einnig oft slæmar og auka líkur á smiti og hafa áhrif á getu þeirra til að ná 

bata (Tai o.fl., 2021). Litaðir einstaklingar virðast því ekki einungis þurfa að þola mismunun í 



 

 25 

daglegu lífi heldur koma þeir verr út úr því þegar samfélög ganga í gegnum erfiðleika, eins og 

heimsfaraldurinn Covid-19. 

Í flestum samfélögum eru einstaklingum mismunað vegna litarháttar, þó mismikið eftir 

samfélögum, en mismununin er einna greinilegust meðal svartra í Bandaríkjunum. Barátta 

minnihlutahópa virðast vera að skila sér í  jafnari réttindum fyrir minnihlutahópa, þó svo að 

langt sé í land ennþá að allir séu jafnir. Hinsegin fólk er gott dæmi um minnihlutahóp sem hefur 

náð að auka réttindi sín milli ára í mörgum vestrænum löndum, þó með undanþágum eins og í 

Rússlandi. 

3 Fordómar 

Algengt er að minnihlutahópar upplifi fordóma frá þeim sem eru í forréttindastöðu. Fordómar 

eru skilgreindir sem ferli þar sem einstaklingar, eða hópar, verða fyrir mismunun eða neikvæðu 

viðhorfi vegna ákveðinna einkenna í þeirra fari, svo sem kynþætti. Kerfisbundnir fordómar er 

það kallað þegar að þessu ferli eða formgerð er haldið lifandi í samfélaginu af hópum sem hafa 

mikil völd, til að nefna dæmi; ríkisstjórn, stofnanir eða skólar (Collins, 2018). Fordómar leggja 

upp með að sýna ákveðinn valdastiga milli hópa fólks og sýnir það sig á menningarlegan-, 

fjárhagslegan og pólitískan hátt (Kristín Loftsdóttir o.fl., 2018). Ef um er að ræða 

kynþáttafordóma, þá geta einstaklingar til dæmis trúað því að ákveðin kynþáttur sé ofar öðrum 

en það verður ekki að fordómum fyrr en sú trú verður á einhvern hátt að verknaði. Með verknaði 

er til dæmis átt við fara yfir á gangstéttina hinum megin við götuna ef viðkomandi mætir hópi 

af ungum svörtum mönnum, þegar lögregla skýtur óvopnaðan litaðan einstakling vegna hræðslu 

um líf sitt, þegar dómarar eru líklegri til að dæma litaða einstaklinga þó svo að sönnunargögnum 

sé ábótavant og þegar ákveðið er að leggja meiri kraft í að rannsaka litaða en að rannsaka hvítar 

öfgafylkingar. Fordómar geta verið misalvarlegir og geta einnig verið mismunandi eftir hvaða 

einstaklingar eða hópar eiga í hlut (Collins, 2018).  Kynþáttafordómar einkennast af 

tilfinningum eða áhrifum, staðalímyndum þar sem fordómafullar hugmyndir koma í ljós eða 

gallaðar alhæfingar, mismunun og þröngsýni sem leiðir til skorts á umburðarlyndi eða haturs. Í 

mismunun felst að einstaklingar hljóta til dæmis aðra eða verri meðferð vegna kynþáttar síns. 

Hefðbundinn skilningur á kynþáttafordómum leggur aðaláherslu á viðhorf, skoðanir og 

framkomu þeirra sem eru hlutdrægir eða fordómafullir. Þó svo að í dag séu kynþáttafordómar 
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ekki eins augljósir og öfgakenndir eins og áður var, þá talar sumt fræðafólk um að 

kynþáttafordómar séu komnir neðanjarðar. Með því eiga þeir við að fordómarnir lifi á mun 

lúmskari hátt en áður og séu þannig minna sýnilegir, þó þeir séu enn til staðar (Salter o.fl., 

2018). 

Áður fyrr var algengast að fordómar beindust gegn ákveðnum kynþætti eða þjóðerni en 

nýlegar rannsóknir hafa einnig beint sjónum að fordómum gegn samkynhneigðum, konum og 

trúarhópum, svo sem þeim trúlausu (Hunsberger og Jackson, 2005). Evrópubúar höfðu lengi 

haldið því fram að þeir væru hvítir og væru því þróaðri og mannlegri heldur en þeir einstaklingar 

sem væru með af öðrum litarhætti. Er það öfgakennd sýn sem byggir á þróun manns frá apa; að 

þeir sem eru hvítir séu komnir lengra í þróuninni frá apa heldur en litaðir og hefur þessi skoðun 

verið notuð til að réttlæta ofbeldi gegn fólki af öðrum uppruna en evrópskum. Þessi viðhorf 

hafa þannig orðið til þess að hvítir líta niður á þá sem, samkvæmt þessari skilgreiningu, eru 

ekki eins þróaðir og þeir (Salter o.fl., 2018). Í flóknum og fjölbreyttum nútímasamfélögum 

hefur verið reynt að hvetja fólk til að breyta hugsunarhætti sínum og hverfa frá þeirri trú sem 

flokka má sem fordóma (Durrheim o.fl., 2016). Einnig er komið í mannréttindasáttmála og ýmis 

alþjóðleg lög, bönn við mismunun en samt sem áður heldur mismununin áfram að hafa áhrif á 

líf til dæmis litaðra einstaklinga, kvenna og annarra sem tilheyra jaðarsettum hópum (Dovidio 

og Gaertner, 2000). 

Síðan að flóttafólk fór að koma til Evrópu í miklum mæli hafa neikvæð viðhorf gagnvart 

innflytjendum verið sýnilegri og þá sérstaklega gagnvart fólki sem er múslimatrúar. Flestir 

hælisleitendur og flóttafólk hafa einmitt verið frá löndum þar sem múslimatrú er ríkjandi. Þessi 

bylgja af flóttafólki ásamt hryðjuverkaárásum hafa átt þátt í að búa til neikvæða staðalímynd í 

garð múslima (Margrét Valdimarsdóttir og Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 2020). Eftir 

hryðjuverkaárásir í Evrópu og árásina í Bandaríkjunum árið 2001 (Kristín Loftsdóttir o.fl., 

2016) hefur orðið mun algengara að einstaklingar haldi því fram að allir múslimar gætu verið 

hryðjuverkamenn og séu því ógn við aðra (Kristín Loftsdóttir, 2018; Margrét Valdimarsdóttir 

og Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 2020).  

Á Íslandi hefur almenningur þó almennt verið jákvæður gagnvart innflytjendum, í 

samanburði við önnur lönd. Þrátt fyrir það virðast vera merki um að jákvæð viðhorf við 

innflytjendum séu að minnka. Þá virðast Íslendingar ekki hafa jafn jákvæð viðhorf gagnvart 

fólki sem tilheyrir menningarlega fjarlægum hópi, svo sem múslimum, eins og þeir hafa 

gagnvart innflytjendum almennt (Margrét Valdimarsdóttir og Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 

2020). Þó svo að Íslendingar séu að jafnaði með jákvæðari viðhorf til innflytjenda heldur en 
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tíðkast í öðrum löndum lifa þó vissulega fordómar í íslensku samfélagi. Birtingarmynd fordóma 

á Íslandi er einna helst að sjá á ummælakerfum rafrænna fréttaveita, á samfélagsmiðlum (Eyrún 

Eyþórsdóttir og Kristín Loftsdóttir, 2019) og síðan innan félagasamtaka eins og Norðurvígi. 

Samkvæmt heimasíðu Norðurvígis skilgreina þeir sig sem norræna mótstöðuhreyfingu, sem 

hefur það markmið að stöðva komu innflytjenda sem hafa ekki Norður-evrópskan uppruna og 

senda þá úr landi sem nú þegar búa hér (Norðurvígi, e.d.).  

Þó svo að viðhorf Íslendinga gagnvart innflytjendum hafi hingað til verið nokkuð 

jákvæð, þá leggja þeir samt sem áður mikla áherslu á að innflytjendur tileinki sér íslenska siði 

í stað þess að halda í sína eldri siði. Fordómar Íslendinga koma oftast fram í orðum eða 

mismunun á einhvern hátt, til dæmis með hunsun, ávörpun á ensku í stað íslensku og sýna 

innflytjendum vantraust. Innflytjendur fá einnig oft auðveld verkefni í starfi þrátt fyrir að hafa 

fullnægjandi menntun í meira krefjandi störf eða jafnvel fá neitun um atvinnu, sem þeir hafa 

sérfræðiþekkingu í, vegna innflytjendastöðu sinnar (Þóra Christiansen og Erla S. 

Kristjánsdóttir, 2016). Þó svo að Íslendingar beiti sjaldan innflytjendum líkamlegu ofbeldi getur 

þessi mismunun í garð þeirra haft andleg áhrif á þá en samkvæmt 1. mgr. 180. gr. í almennu 

hegningarlögunum nr. 19/1940 má ekki mismuna eða neita einstaklingum sem að sækja 

þjónustu eða ætla sér að versla vörur við fyrirtæki „á grundvelli þjóðernis hans, litarháttar, 

kynþáttar, [trúarbragða, kynhneigðar eða kynvitundar]“.  

 

3.1 Ómeðvitaðir fordómar 

Það getur í einhverjum tilfellum reynst erfitt að greina fordóma vegna þess að margir hvítir 

ganga út frá því að þeir séu jafnréttissinnaðir og beri því enga fordóma í garð annarra. Þrátt fyrir 

það geta þeir þó, á mjög lúmskan hátt, haft fordóma. Í þeim tilfellum bera einstaklingar 

ómeðvitað neikvæðar tilfinningar eða hugmyndir gagnvart minnihlutahópum og myndast þá 

ákveðin togstreita á milli jafnréttiskenndar þeirra og þessara neikvæðum tilfinninga þeirra. Í 

tilfellum sem þessum, þegar fordómar eru bornir á lúmskan hátt getur verið erfitt að greina þá 

og þá erfitt að reyna að vinna gegn þeim. Þegar greinilegt er að einstaklingur ber fordóma er 

reynt að ná til hans með aukinni fræðslu, um til að mynda fjölbreytileikann, til að reyna að 

breyta viðhorfum hans, en ef fordómarnir eru ekki sýnilegir er ekki reynt að vinna á þeim og 

viðhaldast þeir þá enn frekar innan samfélaga (Dovidio og Gaertner, 2000). Ef fordómar gegn 

ákveðinni trú eða trúleysi eru skoðaðir kemur oft í ljós að þeir fordómar eru ekki endilega alltaf 

sýndir með andúð heldur getur það verð ómeðvituð hegðun, eins og til dæmis í gegnum 
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trúarlega kennslu. Trúarleg kennsla er oft réttlæting á fordómum með að kenna að einhver 

ákveðin trú sé „rétt“ og önnur sé „röng“ (Hunsberger og Jakson, 2005). 

 Hugtakið hvít forréttindi (e. white privilede) er lýsandi fyrir þau völd sem hvítir hafa 

yfir þeim sem hafa annan litarhátt ásamt því að útskýra hvernig hvítir hafa yfirleitt greiðari 

aðgang að vörum, þjónustu, menntun og atvinnu svo eitthvað sé nefnt (Aouragh, 2019). Hvítir 

einstaklingar geta verið með svokallaða forréttindablindu, sem þýðir að þeir eru ekki meðvitaðir 

um eigin forréttindi og átta sig ekki á þeirri mismunun sem aðrir einstaklingar sem ekki tilheyra 

forréttindahópum verða fyrir. Áður fyrr lýstu þessi forréttindi sér á þann hátt að hvítir gátu 

gengið inn í verslun og fundið þar hinar ýmsu gerðir og liti af sokkabuxum og snyrtivörum sem 

ætlað er fyrir ákveðinn háralit eða litarhátt sem einkenna hvíta einstaklinga. Úrvalið fyrir þá 

sem voru með annan litarhátt var mun minna ef eitthvað. Í dag lýsa þessi forréttindi sér meira 

með því að það hafi áhrif á kerfisbundnar ákvarðanir og þá hvort eða hvernig menntun og starf 

einstaklingar geta fengið (Collins, 2018).  

 Þegar talað er um forréttindi hvítra er ekki átt við að hvítir gangi ekki í gegnum 

erfiðleika eða að þeir fái allt upp í hendurnar vegna þess að þeir séu hvítir, heldur er átt við að 

hvítir sem samfélagshópur hefur alltaf ákveðið forskot þegar kemur að tækifærum frekar en 

þeir sem eru með dekkri litarhátt. Það er því hægt að segja að þegar hvítur einstaklingur og 

litaður einstaklingur eru undir sömu kringumstæðum þá hafi sá hvíti ávallt betri möguleika 

heldur en hinn. Sem dæmi má nefna ef verið er að sækja um atvinnu, einstaklingarnir geta verið 

með sömu menntun og svipaða reynslu en þá eru líkurnar mun meiri að sá hvíti hljóti starfið 

vegna hvítra forréttinda hans (Collins, 2018). 

Þeir sem njóta hvítra forréttinda eru þó ekki allir fordómafullir heldur helst þetta í 

hendur við fordóma, þeir sem njóta hvítra forréttinda gera það vegna tilkomu fordóma og á 

sama tíma viðhalda einstaklingar með forréttindi þessum fordómum (Collins, 2018). Því er þá 

stundum haldið fram að vegna þessarar forréttindastöðu sem hvítir hafa munu þeir ekki berjast 

að fullu gegn kynþáttafordómum, þar sem þeir hljóta í raun ákveðið vald vegna þeirra og 

hagnast á þeim (Aouragh, 2019). Það er því mikilvægt að hver og einn sé meðvitaður um sína 

fordóma og forréttindastöðu sína til að reyna að vinna gegn þeim fordómum sem 

minnihlutahópar verða fyrir. 
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4 Hatursorðræða 

Hatursorðræða byggir á þeim fordómum sem viðhaldið er innan samfélags og er ætlað að halda 

uppi mismunun og hatri til minnihlutahópa. Þá er verið að reyna að hvetja, meðvitað eða 

ómeðvitað, almenning til að líta á eða upplifa tiltekna hópa sem ógn við samfélagið og 

menningu þess, og algengt er að sú orðræða eigi sér stað í gegnum fjölmiðla (Eyrún 

Eyþórsdóttir og Kristín Loftsdóttir, 2019). Orðræða felur í sér ákveðið vald, eins og Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson (2006) bendir á. Valdið felur í sér hvaða hugmyndir eru samþykktar og 

hljóta þannig hljómgrunn og undirtektir samfélagsins. Með orðræðunni er því verið að hafa 

áhrif á aðra og er því ábyrgð falin í því að koma henni á framfæri. Slíkt hið sama á við um 

hatursorðræðu. 

Ekki er alltaf greinilegt hvort um hatursorðræðu sé að ræða. Setningar eða staðhæfingar 

geta sýnst vera rökréttar og án hatursorðræðu en orðræðan getur hins vegar leynst innan hennar 

þegar betur er að gáð. Það getur til að mynda verið orðbragur sem að hvetur til smánunar eða 

viðheldur staðalímyndum um aðra hópa eða jafnvel er gefið í skyn að ákveðinn hópur sé æðri 

öðrum (Jóna Aðalheiður Pálmadóttir og Iuliana Kalenikova, 2013). 

Hatursorðræðu er hægt að finna í öllum samfélögum en algengast er að einstaklingar 

verði varir við hatursorðræðu sem byggir á hugmyndum um kynþætti eða trúbrögðum 

ákveðinna hópa. Þó eru margir aðrir hópar sem hatursorðræða beinist að, til dæmis „fólk frá 

Afríku/Asíu eða af afrískum/asískum uppruna, samkynhneigðir, tvíkynhneigðir og transgender 

einstaklingar, innflytjendur, ýmsir þjóðernishópar, trúarhópar, konur (einkum femínistar), börn, 

fólk með fötlun og aðrir minnihlutahópar samfélagsins“ (Jóna Aðalheiður Pálmadóttir og 

Iuliana Kalenikova, 2013, bls. 9). Hatursorðræða gegn ákveðnum minnihlutahópum er þá 

framkvæmd til dæmis til að sýna fram á yfirburði hvítra yfir lituðum, eða í raun eins hóps sem 

telur sig hafa yfirburði yfir annan hóp. Þetta er gert með því að reyna að meiða, ógna og 

jaðarsetja minnihlutahópa (Eyrún Eyþórsdóttir og Kristín Loftsdóttir, 2019). Framkvæmd 

hatursorðræðu er ekki einungis í gegnum orðalag heldur getur hún einnig verið sjáanleg í 

teikningum eða listaverkum sem lýsa yfir hatri til ákveðinna hópa (Soral o.fl., 2018).  

Uppruni hatursorðræðu getur skipt miklu máli, t.d. vegna þess að fólk í áhrifastöðu sem 

hefur greiðan aðgang að opinberum vettvangi, geta nýtt áhrif sín til að koma skoðunum sínum 
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og viðhorfum á framfæri, frekar en aðrir og líklegri til að geta deilt hatursorðræðu sem fylgja 

slæmar afleiðingar. Uppruni hatursorðræðu kemur einnig oft úr mismunandi áttum og því verða 

einstaklingar sem tilheyra ákveðnum minnihlutahópum oft fyrir aðkasti í formi hatursorðræðu 

úr ólíkum áttum (Jóna Aðalheiður Pálmadóttir og Iuliana Kalenikova, 2013). Þannig geta 

innflytjendur orðið fyrir aðkasti frá ókunnugum á förnum vegi, í ummælum á netinu eða jafnvel 

frá samstarfsfélögum. Þessir einstaklingar eru ótengdir en eiga það sameiginlegt að hafa 

fordóma fyrir ákveðnum minnihlutahópi sem upplifa þannig sama hatur frá ólíkum 

einstaklingum.  

 

4.1 Hatursorðræða í lögum 

Árið 1965 var hatursorðræða fyrst bönnuð á alþjóðavettvangi og var það í samningi um afnám 

kynþáttamisréttis sem settur var fram af Sameinuðu þjóðunum (Bjarney Friðriksdóttir, 2014). Í 

kjölfarið hefur þróunin verið sú að nú er alþjóðlega viðurkennt með lögum að ákveðinni 

tjáningu, svo sem hatursorðræðu, getur fylgt skaði og ákveðin hætta (Jóna Aðalheiður 

Pálmadóttir og Iuliana Kalenikova, 2013). 

Það er mismunandi hvernig lönd skilgreina hið flókna hugtak hatursorðræða (Jóna 

Aðalheiður Pálmadóttir og Iuliana Kalenikova, 2013; Soral o.fl., 2018), í Þýskalandi er t.d. bann 

við tjáningu sem að smánar virðuleika annarra með móðgun, illkvittnislegu baktali, eða 

ærumeiðingum í garð borgaranna. Í Nýja Sjálandi er bann við orðræðu sem inniheldur hótanir, 

hrottafengin eða móðgandi orð sem líkleg eru til að espa til fjandskaps á móti eða lítilsvirðingar 

í garð ákveðinna hópa vegna litarháttar þeirra, kynþáttar eða þjóðernis (Soral o.fl., 2018). 

Íslensk skilgreining hatursorðræðu er skilgreind í 233. gr. a. í almennu hegningarlögunum nr. 

19/1940. Þar segir „Hver sem opinberlega hæðist að, rógber, smánar eða ógnar manni eða hópi 

manna með ummælum eða annars konar tjáningu, svo sem með myndum eða táknum, vegna 

þjóðernis, litarháttar, kynþáttar, trúarbragða, kynhneigðar eða kynvitundar, eða breiðir slíkt út, 

skal sæta sektum eða fangelsi allt að 2 árum“.  
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Í tilmælum ráðherraráðs Evrópuráðsins er hatursorðræða talin eiga við um;  

[...] alla tjáningu sem dreifir, hvetur til, stuðlar að eða réttlætir kynþáttahatur, 

útlendingahatur, gyðingahatur eða annars konar hatur sem byggist á umburðarleysi, þar á 

meðal umburðarleysi sem er tjáð með herskárri/óvæginni þjóðrækisstefnu/þjóðernishyggju 

eða þjóðhverfum sjónarmiðum, mismunun og fjandskap gegn minnihlutahópum, 

farandverkafólki og fólki af erlendum uppruna. (Jóna Aðalheiður Pálmadóttir og Iuliana 

Kalenikova, 2013, bls. 8) 

Til að hægt sé að dæma hatursorðræðu sem brotlegt athæfi þarf að skoða hvern atburð fyrir sig 

og athuga þarf hvort ásetningurinn hafi í raun verið að ýta undir hatur á ákveðnum hópi. Einnig 

þarf að vera ákveðið orsakasamband, þ.e.a.s. það þarf að meta hvort að hatursorðræðan hafi 

haft í för með sér einhverjar afleiðingar eða hvort að hún sé líkleg til þess (Jóna Aðalheiður 

Pálmadóttir og Iuliana Kalenikova, 2013). 

Það sem einkennir öll þessi lög, þó svo þau séu ekki eins á milli landa, er að þeim er 

ætlað að verja réttindi og líðan mismunandi minnihlutahópa. Margar rannsóknir hafa sýnt fram 

á það að hatursorðræða getur haft alvarlegar sálrænar afleiðingar í för með sér, jafnvel 

hækkunar á sjálfsmorðstíðni innan minnihlutahópa. Þá verður hún þess valdandi að 

minnihlutahópar finna fyrir útskúfun úr samfélaginu, minnkun á virði sínu og mismunun (Soral 

o.fl., 2018). Lög um hatursorðræðu eru ekki það eina sem er ólíkt á milli landa heldur er líka 

misjafnt eftir samfélögum hversu mikil og greinileg hún er, þar sem sumstaðar virðist hún vera 

nokkuð falin en í öðrum samfélögum getur hún verið mjög augljós (Jóna Aðalheiður 

Pálmadóttir og Iuliana Kalenikova, 2013).  

Þeir einstaklingar sem beita hatursorðræðu skýla sér oft bak við tjáningarfrelsið og halda 

því fram að þeir megi tjá sig á hvaða hátt sem þeim þykir og réttlæta þannig hatursfulla orðræðu 

(Eyrún Eyþórsdóttir og Kristín Loftsdóttir, 2019; Jóna Aðalheiður Pálmadóttir og Iuliana 

Kalenikova, 2013) og telja sig jafnvel hafa frelsi til að tjá sig á hvaða hátt sem er nafnlaust (Jóna 

Aðalheiður Pálmadóttir og Iuliana Kalenikova, 2013). Í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 

33/1944 er einmitt komið inn á tjáningarfrelsið, þar sem sagt er í 1. mgr. 73. gr. að „allir eru 

frjálsir skoðana sinna og sannfæringar“ en einnig má horfa til 3. mgr. sömu greinar sem segir 

að „tjáningarfrelsi má aðeins setja skorður með lögum í þágu allsherjarreglu eða öryggis 

ríkisins, til verndar heilsu eða siðgæða manna eða vegna réttinda eða mannorðs annarra, enda 

teljist þær nauðsynlega og samrýmist lýðræðishefðum“. Má því segja að tjáningarfrelsið hafi 

ákveðnar takmarkanir og geta einstaklingar ekki skýlt sér á bakvið það í öllum tilvikum, eins 

og til dæmis við beitingu hatursorðræðu. 
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4.2 Hatursorðræða í íslensku samhengi 

Sú hatursorðræða sem sést helst hér á Íslandi er beint gegn fólki sem er múslimatrúar (Eyrún 

Eyþórsdóttir og Kristín Loftsdóttir, 2019). Bjarney Friðriksdóttir (2014) framkvæmdi greiningu 

á hatursorðræðum í ummælakerfum íslenskra netfréttamiðla. Hún valdi nokkrar fréttir þar sem 

hægt var að sjá neikvæð ummæli um hinsegin fólk, fólk af erlendum uppruna, flóttafólk, 

hælisleitendur og um jafnrétti kynjanna, femínisma eða kynferðislegt ofbeldi.  

Í ummælum um hinsegin fólk má greina nokkra hatursorðræðu. Fordómar í garð 

hinsegin fólks eru í minnihluta í þeim ummælum sem skoðuð voru, en þeir sem skrifuðu 

fordómafull ummæli voru oft sömu einstaklingarnir og ávallt voru einhverjir sem að mótmæltu 

þeim. Umræðurnar voru þó mjög ómálefnalegar en telja má að lítið hafi verið um fordómafull 

ummæli í garð hinsegin fólks vegna harðra viðbragða annarra sem svöruðu þessum ummælum. 

Í ummælum um konur er hægt að segja að hafi verið mikið um hatursfull ummæli, sem getur 

þó ekki flokkast undir hatursorðræðu þar sem að ummælunum er beint að einstaka konum, 

annaðhvort þeim sem um ræðir í fréttinni eða konum sem hafa skrifað ummæli við fréttina en 

hatursorðræða þarf að beinast að hópi en ekki einstaklingi vegna skoðana hans. Í ummælum um 

fólk af erlendum uppruna/innflytjenda voru nokkur ummæli í rannsókn Bjarneyjar sem hægt 

var að skilgreina sem hatursorðræðu samkvæmt lögum. Einkenndust þau ummæli af 

kynþáttafordómum, þeim skoðunum að Ísland væri fyrir Íslendinga og þeirri skoðun að ef 

innflytjendur ætluðu sér að búa hér, þá þyrfti þeir að læra tungumálið og aðlaga sig íslenskri 

menningu (Bjarney Friðriksdóttir, 2014).  

Rúmlega fjórðungur af ummælunum voru alhæfingar um hópa fólks af ákveðnu 

þjóðerni eða sýndu neikvæð viðhorf gagnvart því að fólk af erlendum uppruna flytji til Íslands. 

Þó voru ávallt nokkrir sem svöruðu ummælum sem þessum og tóku upp hanskann fyrir þá sem 

um ræddi og bentu til dæmis á að ekki væri hægt að alhæfa svona byggt á staðalímyndum. Í 

ummælum um flóttafólk/hælisleitendur er mestmegnis um mannúðleg ummæli að ræða og fram 

kemur vilji til að þeim sé veitt vernd. Flest ummælin eru að finna um fréttir þar sem verið er að 

tala um brottvísun hælisleitenda úr landi og er fólk mjög ósátt við framgöngu stjórnvalda en þar 

eru samt sem áður líka að finna einhver neikvæð ummæli í garð hælisleitenda (Bjarney 

Friðriksdóttir, 2014).  

Í athugasemdakerfunum sem skoðuð voru var mikið um að einstaklingar grípi til 

tjáningarfrelsisins sem leyfi til að segja hvað sem þá langar, án nokkurra takmarkana. Í 
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umræðum um hinsegin fólk, jafnrétti kynjanna, femínisma og kynferðislegt ofbeldi mátti einnig 

sjá mikið um skort á virðingu fyrir skoðunum annarra og mikið um móðganir milli þeirra sem 

eru ósammála (Bjarney Friðriksdóttir, 2014). 

 

4.3 Afleiðingar hatursorðræðu 

Hatursorðræða getur haft miklar afleiðingar í för með sér, þar sem henni er beitt til að 

reyna að gera lítið úr rétti annarra til jafnréttis. Ásamt því gerir hún lítið úr tilfinningum þeirra 

sem stanslaust þurfa að þola mismunun að einhverju leyti. Það er því mikilvægt að reyna að 

stöðva útbreiðslu hatursorðræðu, þar sem afleiðingar hennar eru fordómar og hatur gagnvart 

ákveðnum hópum (Jóna Aðalheiður Pálmadóttir og Iuliana Kalenikova, 2013).   

Soral, Bilewicz og Winiewski (2018) framkvæmdu þrjár rannsóknir í Póllandi í þeim 

tilgangi að rannsaka hlutverk ónæmingu (e. desensitization) vegna áhrifa hatursorðræðu á 

fordóma. Leiddi sú rannsókn í ljós að fólk sem hafði orðið vitni að hatursorðræðu var síður 

líklegt til að telja hatursorðræðu sem eitthvað særandi og ofbeldisfullt. Þessi smættun á 

alvarleika hatursorðræðu jók líkurnar á fordómum gegn minnihlutahópum. Greinilegt var sú 

reynsla að horfa upp á hatursorðræðu jók fordóma og dró úr mati einstaklinga á alvarleika 

hatursorðræðunnar. Var það í raun ónæmingin sem vó þyngst í þessum niðurstöðum, vegna 

þess að ef einstaklingar venjast því að talað sé til minnihlutahópa á niðrandi eða hatursfullan 

hátt, getur það farið að verða eðlilegt hegðun fyrir þeim.  

Í rannsókninni kom einnig í ljós að ef mótmæli gegn flóttafólki voru mjög sýnileg eða 

fólk upplifði sjálft mótmæli gegn ákveðnum minnihlutahópi, voru fordómar þeirra gagnvart 

þeim hópum mun greinilegri. Einstaklingar sem augljóslega höfðu fordóma gagnvart 

minnihlutahópum voru einnig stuðningsmenn strangari laga og reglna gegn innflytjendum og 

flóttafólki. Þeir sem höfðu orðið vitni að hatursorðræðu í miklum mæli voru síður næmir fyrir 

henni, sem bendir til þess að því oftar sem fólk verður vitni af hatursorðræðu, því síður telur 

það hatursorðræðu vera alvarlega. Þetta getur leitt til meiri fordóma og minni samúðar með 

fórnarlömbum hatursorðræðu (Soral o.fl., 2018).  

Hatursorðræða er ein ástæða þess að minnihlutahópar upplifa frekar vanlíðan heldur en 

aðrir og getur þessi vanlíðan meðal annars leitt til þunglyndis, sjálfsmorða og lítils sjálfsálits 

(Bilewicz og Soral, 2020). Hatursorðræða getur einnig leitt til hatursglæpa í garð 

minnihlutahópa (Aðalheiður Pálmadóttir og Iuliana Kalenikova, 2013). Þeir einstaklingar sem 

verða fyrir barðinu á hatursorðræðu geta farið að mynda neikvæð viðhorf gagnvart 
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meirihlutahóp samfélagsins og með því brúast bilið enn meir á milli meirihlutahóps og 

minnihlutahóps þar sem í þeim tilvikum bera báðir hópar neikvæð viðhorf í garð hvors annars 

(Bilewicz og Soral, 2020). Er því greinilegt að afleiðingar orða og tjáningar í formi 

hatursorðræðu gagnvart minnihlutahópum getur haft mjög alvarlegar afleiðingar eins og 

veruleg áhrif á heilsu og líðan þeirra sem tilheyra minnihlutahópum sem orðræðan beinist að 

og jafnvel leitt til enn meiri haturs en áður var.  

5 Hatursglæpir 

Hatursglæpir og hatursorðræða tengjast að miklu leyti (Bjarney Friðriksdóttir, 2014) en 

hatursglæpir teljast til nokkuð nýlegrar tegundar af glæpum. Áhyggjur samfélaga af þessari 

nýju tegund glæpa hefur þróast í takt við þróun hatursglæpa. En hvað flokkast í raun sem 

glæpur? Talað er um að glæpur hafi áður fyrr verið afstætt hugtak og háð sögu og menningu 

hvers samfélags, sem þýddi að það sem var glæpur í einu landi var ekki endilega talinn vera 

glæpur í öðru og það sem þótti glæpur á einu tímabili var það síðan ekki á öðru. Hvert samfélag 

þróaði með sér skilgreiningu glæps og fór lagasetning samfélaga mikið eftir þeirri sögulegu 

skilgreiningu á glæpum innan hvers samfélags. Það sama á við um hatursglæpi, það er ekki 

sama skilgreiningin á milli samfélaga á því hvað flokkast sem hatursglæpur (Hall, 2013) en til 

þess að eitthvað geti flokkast sem hatursglæpur þarf í fyrsta lagi einhver glæpur að eiga sér stað 

og er þá átt við brot á hegningarlögum hvers lands (Ríkislögreglustjórinn, 2008).  

Ekki er nóg að einungis eigi sér stað glæpur til þess að hægt sé að tala um hatursglæpi 

heldur liggur þar margt annað að baki. Hatursglæpir geta haft mismunandi skilgreiningar eftir 

því til dæmis hverjir eru fórnarlömb þeirra en ef hatursglæpir eru útskýrðir á þann hátt að 

skilgreiningin nái yfir alla hatursglæpi er hægt að segja að það sé afbrot sem sé stýrt af hatri. 

Þetta er þó mikil einföldun og skoða þarf marga aðra þætti til að skilja hatursglæpi til fulls (Hall, 

2013). Ástæða glæpsins þarf að vera sú að fórnarlamb tilheyri ákveðnum minnihlutahópi svo 

hægt sé að tala um hatursglæp, en það telst líka til hatursglæpa ef að gerandinn einungis taldi 

að fórnarlambið tilheyrði minnihlutahópi (Ríkislögreglustjórinn, 2008).  

Fórnarlömb hatursglæpa verða til dæmis fyrir árásum vegna þess að þau eru talin vera 

öðruvísi, eru misskilin og jafnvel hötuð. Í raun er verið að brjóta á þeim vegna þeirra 

persónulegu einkenna, en ekki vegna einhvers sem að þau gerðu, sögðu eða vegna tilviljunar 
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eins og á oft við með þá glæpi sem teljast ekki til hatursglæpa. Vegna þess er algengt að 

fórnarlamb hatursglæps upplifi gerandann, og þá sem teljast til sama hóps og hann, vera ráðandi 

í samfélaginu sem viðheldur þá staðalímynd um minnihlutahópinn sem fórnarlambið tilheyrir 

(Perry, 2010). 

Persónulegu einkenni fórnarlambs hatursglæpa geta meðal annars verið litarháttur, 

kynþáttur, þjóðerni, trú eða kynhneigð (Perry, 2010) og eru glæpirnir framkvæmdir til að senda 

ákveðin skilaboð til þeirra sem teljast til sama hóps eða samfélags og fórnarlambið. Gerendur 

eru þá að sýna fram á að ef einstaklingur innan minnihlutahóps fer yfir einhverja ósýnilega línu 

eða gerir eitthvað sem þeim finnst að hann ætti ekki að gera, megi hann búast við afleiðingum 

við því eins og að verða barinn og blóðgaður (Perry, 2010; Wigerfelt o.fl., 2014).  

Fórnarlamb hatursglæps þarf ekki endilega að vera einstaklingur sem að tilheyrir 

minnihlutahóp, en einstaklingar sem tengjast fólki úr minnihlutahópum geta einnig orðið fyrir 

hatursglæpum fyrir það eitt að umgangast þá. Maki, fjölskyldumeðlimur eða vinur einstaklings 

sem tilheyrir minnihlutahópi getur orðið fyrir árásum fyrir það eitt að umgangast eða styðja 

hann. Í raun getur hver sem er orðið fórnarlamb eða þolandi hatursglæps, hvort sem að það er 

vegna tengingar við einhvern innan minnihlutahóps eða jafnvel vegna þess eins að gerandi telur 

að fórnarlambið tilheyri þeim hópi. Einnig geta aðstandendur einstaklings úr minnihlutahópi 

sem orðið hefur fórnarlamb hatursglæps, stofnað samfélag þolenda vegna þess að þessir 

aðstandendur geta upplifað sig einnig sem þolendur (e. secondary victims). Getur þetta átt við 

um fjölskyldumeðlimi, vini, aðra úr sama minnihlutahópi eða hvern sem er í sambandi við, eða 

getur verið tengt á einhvern hátt við fórnarlambið (Perry, 2010). 

Hægt er að skipta hatursglæpum í fimm flokka eftir því hver áhrif þeirra eru og hvar 

skaðinn sem af þeim hlýst liggur. Fyrst er það skaði upprunalega fórnarlambsins; næst er það 

skaði fólks í nærumhverfi upprunalega fórnarlambsins; skaði fólks sem tengist fórnarlambinu; 

skaði annarra samfélaga sem eiga eitthvað sameiginlegt með fórnarlambinu og síðan skaði á 

samfélagslegum viðmiðum og gildum (Perry, 2010). Það sem greinir hatursglæpi frá öðrum 

glæpum eru afleiðingarnar (Ríkislögreglustjóri, 2008) þar sem almennt virðast glæpir sem 

tengjast fordómum hafa meiri áhrif á fórnarlömbin heldur en þeir glæpir sem ekki eru 

framkvæmdir vegna haturs eða fordóma (Perry, 2010). 

Afleiðingar hatursglæpa geta verið mismunandi eftir alvarleika glæpsins, hvaða 

minnihlutahópi fórnarlambið tilheyrir og hvernig tekið er á glæpnum. Það er þó algengt að 

fórnarlambið upplifi hræðslu við að umgangast fólk sem tilheyrir sama minnihlutahópi og það 

sjálft vegna hræðslu við að hópurinn sé skotmark annarra (Perry, 2010). Þannig getur 
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einstaklingur reynt að aðgreina sig frá þeim minnihlutahópi sem hann flokkast til og fer að 

breyta daglegum venjum sínum ásamt því að reyna að breyta útliti sínu eða klæðaburði til að 

reyna að passa betur inn í samfélag meirihlutahóps (Ríkislögreglustjórinn, 2008).  

Hatursglæpir ýta undir mikla hræðslu, vantraust, einangrun, útskúfun, kvíða og 

þunglyndi fórnarlambanna (Perry, 2010; Ríkislögreglustjórinn, 2008). Þekkt er að hatursglæpir 

geti einnig haft áhrif á menntun, álag og átök innan fjölskyldna og geta skapað heilsufarsvanda 

(Perry, 2010) en einnig geta hatursglæpir haft áhrif á allt þjóðfélagið. Friður minnkar og almenn 

lífsgæði skerðast í þeim samfélögum þar sem mikið er um hatursglæpi (Ríkislögreglustjórinn, 

2008). Einnig getur fórnarlömbum þeirra reynst erfitt að leita sér hjálpar vegna hræðslu við að 

sýna veikleika og verða þá enn varnarlausari gagnvart meirihlutahópum samfélags. Það sést 

m.a. á því að fæstir tilkynna hatursglæpi til lögreglu. Því eru meiri líkur á því að afleiðingar 

hatursglæpa hafi áhrif á einstaklinginn til lengri tíma þar sem hann fær ekki aðstoð við að vinna 

í sínum málum (Perry, 2010). 

 Ekki eru hatursglæpir einungis skilgreindir á mismunandi hátt milli fræðimanna, heldur 

er lagaumgjörð vegna þeirra mismunandi eftir löndum. Í Bandaríkjunum teljast glæpir sem sýna 

greinilega fordóma gagnvart kynþætti, trú, kynferði eða þjóðerni til hatursglæpa (Hall, 2013). 

Á Íslandi eru engin ákveðin lög sem ná yfir hatursglæpi (Bjarney Friðriksdóttir, 2014; 

Ríkislögreglustjórinn, 2008) en í almennu hegningarlögunum nr. 19/1940 má sjá í 223. gr. a. 

að bann er samt sem áður varðandi ógn eða smánun hóps manna vegna persónueinkenna þeirra. 

Þar er ekki talað beint um hatursglæpi en telst þessi lagagrein fullnægjandi fyrir Öryggis- og 

samvinnustofnun Evrópu. 

 Ísland hefur verið aðili að Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu (ÖSE) frá því hún var 

stofnuð árið 1973. Innan ÖSE er Lýðræðis- og mannréttindaskrifstofa (ODIHR) en sér hún um 

að aðstoða aðildarríkin að uppfylla skuldbindingar ÖSE samtakanna um að efla öryggi, lýðræði, 

mannréttindi og átakavarnir. ÖSE telur að besta leiðin til að ná fram öryggi sé að virða 

mannréttindi einstaklinga, frelsi þeirra og lýðræði og bera virðingu fyrir réttarríkinu. Frá 2006 

hefur ríkislögreglustjóri verið tengiliður ODIHR á Íslandi vegna hatursglæpa og svarar hann 

fyrirspurnum frá ODIHR meðal annars um íslenska skilgreiningu á hatursglæpum, hvaða lög 

taki á hatursglæpum, tíðni þeirra, dóma og aðrar mikilvægar upplýsingar um hatursglæpi á 

Íslandi (Ríkislögreglustjórinn, 2008). Nýjustu gögn ODIHR eru fyrir árið 2019 og samkvæmt 

upplýsingum frá Íslandi voru 11 hatursglæpir tilkynntir til lögreglu á því ári. Flestir voru vegna 

kynþáttar brotaþola, kynhneigðar hans eða trúar, þá einna helst múslimatrúar. Eitt tilvik var 

tilkynnt vegna fötlunar fórnarlambs. Í flestum tilvikum, eða í níu tilvikum voru þessir glæpir 
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líkamsárás á einhvern hátt, eitt skipti var það árás á samkomustað sem notaður var til að biðja 

og í eitt skipti var það skemmdarverk (OSCE ODIHR Hate Crime Reporting, e.d.).  

   

5.1 Lögreglan og hatursglæpir 

Löggæsla er lykilatriði í vinnu gegn hatursglæpum (Perry, 2010) og eru lögregluþjónar oftast 

þeir fyrstu sem eiga samskipti við fórnarlömb eftir að hatursglæpur hefur átt sér stað eða hann 

verið tilkynntur (Ríkislögreglustjórinn, 2008). Á Íslandi eru í löggæsluáætlun fyrir árin 2019 til 

2023 skilgreindar nokkrar afbrotavarnir, ein af þessum afbrotavörnum snýr að hatursglæpum 

og er markmiðið að auka þekkingu starfsmanna lögreglu á hatursglæpum með aukinni menntun 

og þjálfun (Stjórnarráð Íslands, 2019). Er þetta mikilvægt í þróun lögreglunnar þar sem 

lögreglan á að vernda réttindi allra einstaklinga og hópa og á því að reyna að koma í veg fyrir 

hatursglæpi. Þrátt fyrir það stíga reglulega fram einstaklingar úr minnihlutahópum sem segjast 

verða fyrir óréttlátri meðferð af hálfu lögreglunnar vegna persónueinkenna þeirra (Wigerfelt 

o.fl., 2014).  

Minnihlutahópar, þá sérstaklega litaðir einstaklingar upplifa oft bæði of væga og of 

stranga löggæslu, þar sem lögreglan sýnir oft frekar of stranga löggæslu og hörku ef að litaðir 

einstaklingar liggja undir grun vegna afbrots, en þegar litaðir einstaklingar eru fórnarlömb 

upplifa þeir of væga löggæslu (Perry, 2010). Rannsóknir sýna einnig fram á að fólk sem tilheyrir 

minnihlutahópum, þá sérstaklega svartir, eru frekar stoppaðir af lögreglu, leitað er á þeim og 

þeir frekar sektaðir heldur en þeir sem eru hvítir (Wigerfelt o.fl., 2014). 

Rannsókn sem framkvæmd var í Svíþjóð beindi sjónum sínum að því hvernig þeir sem 

ekki voru hvítir upplifðu samskipti við lögregluna, fordóma, mismunun, áreitni og hatursglæpi. 

Í Svíþjóð er tabú (e. taboo) að halda því fram að þjóðerni skipti máli innan samfélagsins en 

samt sem áður segjast litaðir upplifa að á ákveðinn hátt sé alltaf eitthvað sem aðskilur þá frá 

þeim hvítu. Að neita því að fordómar séu í ákveðnu samfélagi eins og í Svíþjóð getur leitt til 

þess að hatursglæpum er ekki sinnt af lögreglu og ekki er reynt að koma í veg fyrir þá. Svart 

fólk í Svíþjóð tóku einnig fram að lögreglan kæmi frekar fram við þá af hörku heldur en aðra 

vegna litarháttar þeirra, sem gerir það að verkum að þeir efast um getu stjórnvalda að koma 

jafnt fram við alla. Viðmælendur í rannsókninni sögðust ekki tilkynna hatursglæpi vegna þess 

að þeir vissu að lögreglan myndi ekki gera neitt í þeim. Þeir töldu líka að fordómar hefðu mikil 

áhrif á störf lögreglu vegna þess að lögreglan teldi ávallt líklegra að svartur einstaklingur væri 

gerandi (Wigerfelt o.fl., 2014).  
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Afleiðingar þess að lögreglan sinni ekki þessum glæpum getur orðið sú að grafið sé 

undan lögum og reglugerðum um hatursglæpi og ýtt undir þá hugmynd að þeir séu í lagi vegna 

þess að annaðhvort mun fórnarlambið ekki þora að tilkynna brotið eða miklar líkur séu á að 

lögreglan taki málið ekki alvarlega (Wigerfelt o.fl., 2014; Ríkislögreglustjórinn, 2008). Það er 

því mikilvægt að lögreglan reyni að vinna inn traust frá ólíkum minnihlutahópum (Wigerfelt 

o.fl., 2014). Lögreglan þarf að leggja áherslu á að vinna gegn hatursglæpum til að traust og 

viðhorf samfélagsins, þ.m.t. minnihlutahópa, í garð lögreglu aukist. Ef lögreglan sýnir að hún 

sé markviss í vinnu sinni gegn hatursglæpum þurfa borgarar að sýna traust til þeirra, sem þýðir 

að það þarf í raun að byggja upp gott samband milli lögreglu og minnihlutahópa svo aðgerðir 

lögreglu séu skilvirkar (Perry, 2010). 

Aukin menntun lögregluþjóna um hatursglæpi, að sýna ekki mismunun í starfi og reyna 

að skapa jákvætt viðhorf í garð minnihlutahópa, er lykilatriði til þess að fá lögregluna til að 

vinna gegn hatursglæpum (Wigerfelt o.fl., 2014). Lögregluþjónar þurfa að geta gert greinarmun 

á því hvort ákveðinn glæpur flokkist sem hatursglæpur eða ekki og skiptir menntun þar miklu 

máli (Ríkislögreglustjórinn, 2008). Einnig getur það aukið traust minnihlutahópa til lögreglu ef 

að þeir finna að lögreglan sýnir áhuga á að vinna gegn hatursglæpum, svo sem með því að búa 

til deild sem hefur það hlutverk að sjá um hatursglæpi (Wigerfelt o.fl., 2014). Lögreglan ætti 

einnig ávallt að huga að hatursglæpum, bæði þegar að ráðnir eru inn lögregluþjónar og í 

starfsþjálfuninni. Það þarf að sjá til þess að þeir beri ekki hatur til minnihlutahópa. Rannsóknir 

sýna fram á að ef kennsla er um hatursglæpi á lögreglustöðvum eru lögregluþjónar líklegri til 

að skrá glæpina sem hatursglæpi og vinna gegn þeim (Perry, 2010).  
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6 Fjölmenningarsamfélag 

Í þessum kafla verður fjallað um traust til lögreglu í fjölmenningarsamfélögum. Hugtakið 

fjölmenning (e. multiculturalism) vísar til stofnanaviðurkenningu margra menningarheima, 

þjóðernis og félagslegra sjálfsmynda innan sama samfélags. Það viðurkennir lögmæti allra 

þessara sjálfsmynda, vegna þess að samfélög eru ekki aðeins hugsuð út frá einni félagslegri 

sjálfsmynd (Modood, 2013) 

 Innan fjölmenningarsamfélaga býr fólk af ólíkum menningarheimum saman og bendir 

orðið „fjöl“ til fjölbreytileika og fjölbreytni menningarheima í heiminum. Líkt og Jacques 

Audinet (2004) bendir á, fylgir það fjölmenningu að ekki er hægt að horfa framhjá því að 

einstaklingar hafa mismunandi bakgrunn sem á rætur í því landi og þeirri menningi sem þau 

fæddust í. Því er það ekki aðeins litarháttur eða andlitsdrættir sem eru þeim meðfæddir, eitthvað 

sem greinir þá frá „normi“ þeirra nýja samfélags, heldur einnig rætur þeirra, menning og saga. 

Það er mikilvægt að hafa í huga þegar ræða á menningarlega minnihlutahópa í samfélagi, þar 

sem í raun er ekki allt sem þeir hafa með sér úr upprunalegum menningarheimum samþykkt 

eða talið viðunandi (Araseen, 2002) og getur skilað sér á marga vegu, m.a. í sambandi við 

löggæslu og traust sem þeir bera til hennar. 

 Sjálfsmynd er í raun ferli í eilífri byggingu sem þróast í gegnum lífið og eru til nokkrar 

tegundir af sjálfsmyndum sem vinna saman; persónuleg (e. personal), félagsleg (e. social) og 

menningarleg (e. cultural). Persónuleg sjálfsmynd samsvarar meðvitaðri tilfinningu um 

sérstöðu einstaklingsins og tilfinningu um að vera tengdur við hóp. Félagslegur hópur er hópur 

einstaklinga sem eiga ákveðin einkenni sameiginleg. Það er tilfinningin um að tilheyra hópi 

sem leiðir að sköpun félagslegrar sjálfsmyndar. Að tilheyra félagslegum hópi getur verið 

nauðsynlegt fyrir einstakling til að þróa og skilgreina sjálfsmynd sína og geta aðgreint sig. 

Persónuleg- og félagsleg sjálfsmynd vinna saman með menningarlegri sjálfsmynd og verður til 

þess að til verður ákveðið félagslegt fyrirbæri, „við“ og „hinir“ (Deschamps, 1998). 

 

6.1 Löggæsla í fjölmenningarsamfélögum 

Innan fjölmenningarsamfélaga, þar sem hópur fólks frá ólíkum samfélögum, með mismunandi 

persónueinkenni, sameinast í öðru samfélagi, er stuðlað að fjölbreytileika og eru einstaklingar 

hvattir til að sýna umburðarlyndi gagnvart öðrum, virða þá og forðast að sýna mismunun gegn 

þeim (Perry, 2010). Innan fjölmenningarsamfélaga er mjög mikilvægt að lögregla verndi frelsi 
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allra einstaklinga og sjái til þess að rannsóknarferli vegna glæpa sem framdir voru á þeim, fari 

af stað óháð persónueinkennum þeirra (Bowling o.fl., 2003). Áhugavert og krefjandi getur verið 

að rannsaka lögregluna í samhengi við fjölbreytileika, þar sem lögreglan hefur táknræna 

þýðingu, er sýnileg innan samfélaga, hefur lögmætt vald og á í samskiptum við alla borgara 

(Bjørkelo o.fl., 2015). Það er einnig áhugavert að skoða hvernig fjölbreytileiki innan samfélaga 

hefur áhrif á opinberar starfsgreinar eins og lögregluna. Fjölbreytileiki innan lögreglunnar gæti 

haft sérstaklega jákvæð áhrif innan samfélaga, þar sem það myndi gefa fleirum möguleika á að 

samsvara sér með henni.  

Lögreglan er hins vegar stofnun sem er viðhaldið með íhaldssömum hætti. Hún byggir 

á greinilegum valdastiga og mikilli samheldni og skiptir líkamleg geta höfuð máli. Hvar sem 

lögregluþjónn byrjar í þessum valdastiga virðist ávallt vera nokkuð auðvelt að komast ofar í 

stigann. Þrátt fyrir það sýna rannsóknir að lögregluþjónar úr minnihlutahópum eru fáir og 

verður hlutfall þeirra enn lægra þegar ofar er komið í valdastigann (van Ewijk, 2012), sem er 

ákveðin vísbending um stöðu þeirra innan stofnunarinnar. 

Á Íslandi leggja Siðareglur lögreglu (2016) línurnar um það hvernig lögregluþjónum 

ber að haga sér í starfi og koma fram við einstaklinga innan samfélagsins. Þar er mikilvægt að 

líta til 5. greinar sem segir að „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“. Löggjöfin er því skýr, að löggæsla skuli 

starfa án tilliti til fjölbreytileika og að allir eigi að búast við sambærilegum afskiptum af 

lögreglu, af hvaða uppruna eða litarhætti sem þeir eru. 

Ef lögregluþjónar hafa fordóma eða sýna mismunun í starfi getur það haft gríðarleg áhrif 

á samfélagið í heild,. Það getur t.d. orðið til þess að heilt samfélag eða ákveðið svæði innan 

þess glæpavæðist. Með því er átt við að ef lögregla neitar að vinna að réttlæti borgara þess 

samfélags eða svæðis, komast einstaklingar upp með glæpi sem veldur því að glæpir viðgangast 

innan þess samfélags eða svæðis (Bowling o.fl., 2003). Önnur afleiðing þess að lögregluþjónar 

sýni mismunun í starfi er að traust borgara til lögreglu getur minnkað eða tapast (Goldsmith, 

2005). 

 

6.2 Traust til lögreglu 

Þegar einstaklingur leggur traust í hendur lögreglu er hann að treysta því að lögreglan starfi af 

réttmæti, skyldurækni, sanngirni og hafi hag borgaranna ávallt í forgangi (Jackson o.fl., 2013) 
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án nokkurrar aðgreiningar. Það verður að teljast mikilvægt fyrir samfélag í heild sinni, vegna 

þess að beri almenningur traust til lögreglunnar getur það aukið árangur og lögmæti aðgerða 

hennar (Goldsmith, 2005).  

  Að treysta lögreglunni er sú trú almennings að lögreglan hafi ávallt réttan og 

sanngjarnan ásetning og sé hæf til að vinna þau verkefni sem henni er ætlað. Ekki er þar 

einungis átt við að lögreglan vinni starf sitt með góðum og fullnægjandi niðurstöðum, heldur 

að hún skilji einnig hvers samfélagið þarfnast frá henni og að komið sé fram við alla meðlimi 

þess á réttlátan hátt og af virðingu (Jackson o.fl., 2013). Mat almennings á frammistöðu lögreglu 

getur því haft veruleg áhrif á traust þeirra til hennar, eins og Goldsmith (2005) leggur áherslu 

á. Því skiptir það höfuðmáli að störf lögreglunnar séu gegnsæ og að allir meðlimir samfélagsins 

fái þær upplýsingar sem teljast nauðsynlegar um starf lögreglunnar, ásamt því að hafa rödd í 

sínum málum eða málefnum sem varða samfélagið (Jackson o.fl., 2013). 

Með auknu lögmæti eða trausti sem borgarar skynja, eykst samvinna þeirra og lögreglu 

sem eykur líkur á árangursríku starfi lögreglu. Traust er hins vegar mjög viðkvæmt í eðli sínu 

og getur reynst auðvelt að tapa því (Goldsmith, 2005).   

 Vantraust til lögreglu er því mikilvægt málefni að skoða og þarf að líta á það frá mörgum 

sjónarhornum. Almennt hefur lögreglu verið kennt, bæði í starfi og starfsþjálfun, að vera 

tortryggin upp að vissu marki til að reyna að komast að sannleikanum í stað þess að trúa öllu 

sem sagt er. Veldur það því oft að samskipti einkennast af „við“ og „hinir“ viðhorfi sem getur 

búið til ákveðna huglæga gjá á milli löggæsluaðila og almennings. Slíkt viðhorf getur gert 

gagnkvæmt traust og samvinnu erfiða (Goldsmith, 2005).  

 Í sögulegu samhengi hefur hlutverk lögreglu, árangur hennar og samskipti við 

almenning einnig spilað stórt hlutverk í því vandamáli sem vantraust í garð lögreglu er. Ef 

löggæsla ákveðins samfélags er framkvæmd án samþykkis borgaranna eða með takmörkuðu 

samþykki þeirra er hún líklegri til að taka á sig einræðislega eða ofbeldisfulla mynd, sem getur 

valdið vantrausti í garð lögreglu. Lögreglan þarf einnig að búa yfir þeim kosti að geta svarað 

fyrir aðgerðir sínar og hagað sér á ábyrgðarfullan hátt til þess að reyna að vinna á móti 

vantrausti. Að halda trausti almennings getur einnig verið vandasamt þegar lögregla þarf að 

framfylgja lögum eða þegar valdi þeirra er beitt til að styðja pólitískt vald stjórnkerfisins. Getur 

það skapað mikla óánægju meðal almennings (Goldsmith, 2005). Íslenskt dæmi um það er 

þegar lögregla er fengin til að framfylgja lögum varðandi brottvísun innflytjenda og 

hælisleitenda, en þá kemur hún á staðinn til að fylgja fólkinu úr landi. Þetta hefur vakið mikla 
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óánægju margra landsmanna og getur, eins og Goldsmith (2005) segir minnkað traust 

borgaranna til lögreglu. 

Þegar lögregla er talin einkennast af hegðun, s.s. vanhæfni, vöntun á velvild, eldmóði 

og siðferði hefur það neikvæð áhrif á traust sem til hennar er borið. Jafnframt hefur það sömu 

áhrif þegar borgarar upplifa vanrækslu af hálfu lögreglu eða áhugaleysi (e. indifference). Það 

getur valdið því að borgarar upplifa það að áhyggjum þeirra er ekki tekið alvarlega og að þá 

skorti athygli og samúð (Goldsmith, 2005).  

Spilling er annað mikilvægt málefni, en smávægilegar mútur í garð lögreglu, svo sem 

afsláttur eða greiði dregur úr trausti til lögreglu. Almenningur getur þá litið svo á að lögregla 

sé frekar tilbúin til að aðstoða þá sem bjóða þeim mútur í formi afsláttar eða annars heldur en 

þá sem hafa ekki gert það (Goldsmith, 2005). Þar sem erfitt getur verið fyrir einstaklinga að 

greina á milli lögregluþjóna sem eru spilltir og þeirra sem eru það ekki, verður það oft til þess 

að þeir yfirfæra vantraust sitt á alla lögregluþjóna (Kääriäinen, 2007). 

Valdbeiting umfram það sem nauðsynlegt er minnkar einnig traust til lögreglu en 

lögreglan getur misst traust borgaranna vegna samskipta einungis eins lögregluþjóns við einn 

borgara. Reynsla þess sem varð fyrir valdbeitingunni getur dreifst manna á milli og haft áhrif á 

traust annarra (Goldsmith, 2005). Með aukinni snjallsíma- og samfélagsmiðlanotkun fara 

reglulega í dreifingu myndbönd þar sem lögregla beitir einstaklinga of miklu valdi og í flestum 

tilvikum er einstaklingurinn úr minnihlutahópi. Dreifast því upplýsingar um framkomu lögreglu 

mun hraðar og víðar en nokkru sinni fyrr. Þó svo að lögreglan þurfi vissulega ávallt að vanda 

framkomu sína í garð borgara til að viðhalda trausti þá er það ekki síður mikilvægt á tímum 

sem þessum því nú ert auðvelt að dreifa myndum og upptökum af þeim atvikum sem eiga sér 

stað meðal almennings. 

Hvort lögregluþjónar fylgi þeim lögum sem sett eru fyrir alla borgara getur einnig haft 

áhrif á það hvort að almenningur beri traust til lögreglu eða ekki. Ef að lögreglan hagar sér á 

þann hátt að lögin gildi bara yfir hinn almenna borgara en ekki lögregluna eru miklar líkur á 

því að vantraust í garð þeirra aukist og getur það bæði átt við þegar lögregluþjónar eru í starfi 

eða utan þess (Goldsmith, 2005). 

Stundum má segja að rökrétt og skiljanlegt sé að treysta ekki lögreglunni, sérstaklega 

þegar einstaklingar hafa upplifað af fyrri störfum eða aðgerðum lögreglu að hún beri ekki hag 

einstaklingsins, eða hópsins sem hann tilheyrir, fyrir brjósti. Valdbeiting lögreglu hefur bein 

áhrif á viðhorf einstaklings til lögreglunnar og geta afleiðingar óréttlátrar valdbeitingar haft 
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alvarlegar afleiðingar í för með sér og þá kannski ekki síst ef óréttláta valdbeitingin er gegn 

einstaklingi úr minnihlutahópi (Goldsmith, 2005). 

 

6.3 Traust minnihlutahópa til lögreglu 

Aldur, kyn, fjárhagsleg afkoma og að tilheyra minnihlutahóp hefur allt áhrif á skoðanir fólks á 

lögreglunni (Staubli, 2017).  Það ber þó að varast að þó svo að eitthvað ákveðið eigi við einn 

minnihlutahóp, þá þarf það ekki endilega að eiga við um annan því ekki eru allir 

minnihlutahópar eins og einnig er staða þeirra innan samfélaga ólík. Það sem er þó sameiginlegt 

með þeim er að þeir eru líklegri en aðrir til að verða fyrir mismunun (Craen og Skogan, 2015).  

Við rannsóknir á trausti til lögreglu er oftast litið til þriggja atriða, það er ánægja með 

þá meðferð sem fólk hlýtur vegna afskipta lögreglu, traust á sanngirni þeirra og traust á árangri 

þeirra (Staubli, 2017). Sem dæmi má nefna að í Kanada treystir meirihluti borgaranna 

lögreglunni, hefur trú á henni og eru ánægðir með störf hennar. Það getur þó legið meira að 

baki heldur en þetta þrennt þegar skoðað er viðhorf borgara til lögreglu, sérstaklega ef verið er 

að skoða viðhorf ýmissa minnihlutahópa, en almennt er í flestum rannsóknum mæld ánægja, 

trú og traust til hennar (Hu o.fl., 2020). 

Árlega er framkvæmd rannsókn á vegum Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands sem 

hefur það að markmiði að skoða viðhorf og traust almennings til lögreglunnar á Íslandi. Nýjustu 

tölurnar eru úr rannsókn sem framkvæmd var á fyrri helmingi ársins 2020 og voru í henni 2.187 

þátttakendur sem valdir voru af handahófi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að rúmlega 83% 

þátttakenda báru traust til lögreglu. Svörum þátttakenda var einungis skipt eftir kyni, aldri, 

menntun og búsetu (Margrét Valdimarsdóttir, 2020) en ekki eftir kynþætti, litarhætti eða 

uppruna svo áhugavert væri að vita hvort niðurstöður myndu breytast ef einnig væri tekið tillit 

til þeirra þátta. 

Rannsóknir sýna að félagsleg og fjárhagsleg staða hefur áhrif á skoðun einstaklinga á 

lögreglunni og að almennt beri minnihlutahópar síður traust til lögreglunnar en aðrir borgarar. 

Í Bandaríkjunum hefur misnotkun valds af hálfu lögreglunnar lengi verið í sviðsljósinu, 

sérstaklega notkun valds gegn minnihlutahópum. Í kjölfar þeirra mörgu tilfella sem ratað hafa 

í fjölmiðla varðandi illa meðferð á einstaklingum sem tilheyra minnihlutahópum af hálfu 

lögreglu og í ljósi þess hversu margir einstaklingar úr minnihlutahópum eru skotnir af 

lögreglunni, hefur traust til lögreglu af hálfu minnihlutahópa minnkað (Goldsmith, 2005). 
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Í Bandaríkjunum er traust svartra til lögreglu einna mest skoðað, en þeir hafa verið sá 

minnihlutahópur sem hefur verið mest sýnilegur seinustu ár þar í landi. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að þeir, ásamt þeim sem eru af spænskum ættum, hafi minni trú en hvítir á því að 

lögreglan muni vernda þá gegn glæpum. Ásamt því halda þeir einstaklingar meira í minninguna 

um slæma atburði heldur en hvítir (Kearns o.fl., 2019). Svartir Bandaríkjamenn eru einnig 

líklegri til að vera óvissir um skoðun sína til lögreglu og segjast oftar hafa orðið fyrir neikvæðri 

upplifun eða jafnvel illri meðferð af hálfu lögreglunnar (Staubli, 2017). Rannsóknir hafa sýnt 

fram á það að svartir einstaklingar í Bandaríkjunum séu líklegri til að tjá óánægju sína gagnvart 

lögreglu og finnast eins og þeir upplifi persónulegt óréttlæti af hendi lögreglunnar og í raun öllu 

dómskerfinu. Svartir eru einnig líklegri til að skynja að þeir séu fórnarlömb ólögmætrar 

valdbeitingar lögreglu, persónugreiningar vegna kynþáttar og halda að lögreglan meðhöndli þá 

öðruvísi vegna kynþáttar (Macdonald og Stokes, 2006).   

Macdonald og Stokes (2006) komust að því í rannsókn sinni að kynþáttur og stétt 

bandarískra borgara hafði ekki einungis áhrif á upplifun einstaklings af lögreglunni heldur hafði 

það einnig áhrif á traust til lögreglunnar. Þeir sem voru svartir og þeir sem voru tekjulágir 

treystu lögreglunni síður en aðrir. Félagslegt auðmagn og traust til lögreglu er oft bundið 

sterkum böndum en þegar kemur að svörtum einstaklingum í Bandaríkjunum sýndu niðurstöður 

Macdonald og Stokes (2006) að ekki var tenging þar á milli, sem gefur til kynna að kynþáttur 

hafi mun meiri áhrif á traust í garð lögreglu þar í landi heldur en félagslegt auðmagn.  

Ef traust á lögreglu er lítið, getur það smitað út frá sér og traust á allt réttarkerfið orðið 

lítið sem ekkert, eins og margar rannsóknir framkvæmdar í Bandaríkjunum sýna. Árið 2002 

framkvæmdi The National Institute of Justice rannsókn sem sýndi fram á að einungis 27% 

Bandaríkjamanna treystu réttarkerfinu algjörlega. Traust til lögreglu var þó meira, en 59% 

sögðust treysta lögreglunni. Árið 2001 var framkvæmd rannsókn af sama fyrirtæki um trú 

almennings á lögreglunni. Þar kom fram að 63% hvítra hafa trú á lögreglunni á meðan einungis 

31% svartra hafa trú á henni og verkum hennar (Tyler, 2005). Þó svo að þessar upplýsingar séu 

ekki mjög nýlegar virðist traust frá minnihlutahópum, svo sem svörtum í Bandaríkjunum, lítið 

hafa breyst. Þeir eru enn mun líklegri til að hafa neikvæð viðhorf til lögreglunnar, finnast hún 

ekki starfa til að vernda sig og þá sérstaklega ekki hvítir lögregluþjónar og eiga erfiðara en 

hvítir að komast yfir slæma reynslu sína af lögreglunni. Síðustu ár hefur mikið efni um grimmd 

og hrottaskap í garð minnihlutahópa ratað í fjölmiðla og eru þar mál svartra í meirihluta og 

hefur það aukið neikvæð viðhorf svartra til lögreglunnar (Kearns o.fl., 2020). Svartir hafa þó 



 

 45 

hafið baráttu sem flestir kannast við og kallast Black Lives Matter og er stefna þeirra til dæmis 

að útrýma ofbeldi frá ríkinu og opinberum stofnunum í garð svartra (Black Lives Matter, e.d.)  

Bandarískir borgarar, óháð kynþætti, eru þó sammála um það að kerfið eigi að vera 

réttlátt og að fólk ætti að geta treyst lögreglunni. Traust er mikilvægur liður í samfélagslegri 

stjórnun vegna þess að fólk sem sér ríkisstjórnina sem lögmæta stofnun eru síður líklegt til að 

brjóta af sér (Macdonald og Stokes, 2006).  

Í Bretlandi hafa minnihlutahópar einnig upplifað mismunun og hefur samband þeirra og 

lögreglu ekki alltaf verið ánægjulegt. Þar hefur mikið verið rætt um of mikla valdbeitingu af 

hálfu lögreglu og mistaka við að rannsaka brot gegn fólki sem telst til minnihlutahópa, 

sérstaklega vegna þjóðernis. Þessir einstaklingar töldu að lögreglan sýndi ekki skjót viðbrögð 

þegar þeir þurftu á henni að halda og væru mjög óábyrgir gagnvart samfélagi þeirra með því að 

sinna ekki skyldum sínum við að vernda alla borgara samfélagsins. Með tímanum hefur þetta 

þó aðeins breyst til batnaðar, sérstaklega eftir að brugðist var við með því að ráða inn 

lögregluþjóna sem tilheyra þjóðernislegum minnihlutahópum (Bowling o.fl., 2003). Nýlegar 

rannsóknir í Bretlandi sýna fram á að traust minnihlutahópa, þá sérstaklega innflytjenda, til 

lögreglu sé í meira lagi og sé svipað eða jafnvel meira heldur en traust innfæddra til lögreglu. 

Var þetta þó augljósast hjá þeim innflytjendum sem nýlega voru komnir til landsins en traust 

virtist minnka þegar rannsóknir náðu til innflytjenda sem höfðu verið um lengri tíma í Bretlandi. 

Af þeim innflytjendum sem voru rannsakaðir var traust svartra einstaklinga til lögreglu lægst 

sem svipar til annarra rannsókna (Bradford o.fl., 2017). 

Rannsókn á trausti til lögreglu sem framkvæmd var í 16 Evrópulöndum og sýndi hún 

að traust í garð lögreglu var mun meira á Norðurlöndunum heldur en til dæmis í austur-Evrópu. 

Markmið rannsóknarinnar var að finna ástæðu þessa mismunar milli landa. Talið var að ef 

mikið væri um spillingu innan ríkisstjórnar endurspeglaðist það á þann hátt að vantraust væri 

einnig í garð lögreglunnar. Niðurstöður rannsóknarinnar studdu við þessa kenningu þar sem 

tenging virtist vera milli spillingar innan ríkisstjórna ákveðinna landa og vantrausts til lögreglu 

í þeim löndum (Kääriäinen, 2007). 

Rannsóknir sem var framkvæmd í Belgíu beindi sjónum að pólskum innflytjendum. Þar 

kom fram að tvennt hafði áhrif á traust þeirra til lögreglu, það er mismunun sem samfélagið allt 

beitir þá og strangari löggæslu gegn pólskum einstaklingum (Craen og Skogan, 2015). Í Belgíu 

virtust félagsleg tengsl ekki hafa áhrif á traust til lögreglunnar en í rannsókn sem framkvæmd 

var í Sviss virtust félagsleg tengsl hafa mikil áhrif á það. Í þeirri rannsókn kom einnig fram að 

þeir einstaklingar sem tilheyrðu sama forréttindahópi og lögregluþjónarnir, upplifðu það að 
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tilheyra sama hópi og þeir á meðan að innflytjendur og aðrir minnihlutahópar upplifa sig sem 

jaðarsetta og að þeir tilheyri ekki sama samfélagi og lögreglan (Staubli, 2017).  

Athyglisvert má þó segja að sé að mjög lítil prósenta af þátttakendum í Belgíu höfðu 

sjálfir orðið fyrir mismunun af hálfu lögreglu síðasta árið, eða um 3%, en samt sem áður sögðust 

rúmlega 42% þeirra halda að lögreglan væri strangari við minnihlutahóp sem þeir tilheyrðu 

heldur en við meirihluta borgara. Sýnir þetta að ef einstaklingur innan minnihlutahóps verður 

fyrir mismunun af hálfu lögreglu er möguleiki á því að aðrir innan sama minnihlutahóps upplifi 

það sem táknmynd þess hvernig lögreglan myndi koma fram við þá (Craen og Skogan, 2015).  

Rannsóknin sem framkvæmd var í Sviss rannsakaði einnig hvað væri mikilvægt í starfi 

lögreglunnar svo traust yrði borið til þeirra. Þar kom fram að það sem skipti einna helst máli 

var að lögregla væru sjáanleg meðal almennings, viðbragðstími hennar, hvort hún væru í raun 

að hjálpa einstaklingum innan samfélagsins og hvort aðgerðir hennar bæru árangur (Staubli, 

2017).  

 Traust til lögreglu er ekki alltaf einungis byggt á viðhorfum einstaklings til lögreglu 

heldur getur það einnig byggst á því hvernig einstaklingur telur viðhorf lögreglu vera til hans 

eða minnihlutahópar hans. Rannsakendur í Pew Research Center í Bandaríkjunum stóðu árið 

2016 að rannsókn á mati einstaklinga á því hvernig lögreglan í þeirra heimabæ stóð sig í að 

koma jafnt fram við alla þjóðfélagshópa. Rannsakendurnir komust að því að 75% af hvítum 

þátttakendum héldu því fram að lögreglan kæmi jafnt fram við alla þjóðfélagshópa samanborið 

við 35% af svörtu fólki og 58% fólks af spænskum ættum sem voru því sammála (Wang o.fl., 

2019). Önnur rannsókn, óháð hinni, var framkvæmd árið 2002 í Ástralíu á ungum 

einstaklingum, bæði úr minnihlutahópum og forréttindahópum. Þar kom í ljós að unglingar úr 

minnihlutahópum töldu lögreglu frekar vera fordómafulla gagnvart þjóðfélagshópi þeirra 

heldur en gagnvart meirihluta borgara. Unglingar sem tilheyrðu meirihlutahópi höfðu flestir 

sömu skoðun, að lögreglan hefði ákveðna þjóðfélagshópa sem skotmark. Það eru því greinilega 

ekki einungis þeir sem tilheyra minnihlutahópum sem að hafa þessa skoðun eða sjá þessa 

fordóma af hendi lögreglunnar (Sivasubramaniam og Goodman-Delahunty, 2008). Þrátt fyrir 

það bera hvítir einstaklingar meira traust til lögreglu, mögulega vegna þess að þeir upplifa aðra 

hópa sem mögulegt skotmark lögreglu og að viðhorf lögreglu sýni að hún myndi frekar vera 

réttlátari í garð þeirra hvítu heldur en þeirra sem teljast til minnihlutahópa.  

Flestum rannsóknarniðurstöðum ber saman um að minnihlutahópar, sérstaklega þeir 

sem eru af spænskum ættum eða svartir, beri minna traust til lögreglunnar (Kearns o.fl., 2019; 

Wang o.fl., 2019) og trúi síður á að störf þeirra séu framkvæmd á réttlátan hátt (Wang o.fl., 
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2019). Minnihlutahópar trúa því einnig síður að lögregluþjónar séu heiðarlegir í störfum sínum 

(Kearns o.fl., 2019). Margt annað getur haft áhrif á traust til lögreglu heldur en það að tilheyra 

minnihlutahópi, svo sem fyrri upplifun, reynsla og jafnvel það að keyra framhjá lögreglubíl og 

sjá að þeir eru hvítir. Þá áætla hópar af öðrum litarhætti en hvítum að þeir geti ekki treyst þessum 

lögregluþjónum, en oft er sú ályktun dregin vegna fyrri reynslu af hvítum einstaklingum eða 

hvítum lögregluþjónum (Wang o.fl., 2019). Í raun má segja að við hverja upplifun einstaklings 

af lögregluþjónum er hann að mynda sér annaðhvort jákvæða eða neikvæða skoðun á 

lögreglunni í heild. Ef upplifun þeirra er neikvæð, verður skoðun þeirra á lögreglunni neikvæð 

og með því verður traust þeirra á lögreglunni minna. Þessi tengsl milli upplifunar á lögreglu og 

trausts verður síðan mun sterkari þegar verið er að rannsaka viðkvæma hópa (Staubli, 2017).  

 

6.4 Hvernig er hægt að auka traust til lögreglu?  

Miklar vangaveltur hafa verið um hvort að mögulegt sé að með fjölgun lögregluþjóna sem 

tilheyra minnihlutahópum þá myndi traust minnihlutahópa til lögreglunnar aukast samhliða. 

Ekki eru þó margar rannsóknir sem skoðað hafa þetta en einhverjar rannsóknir hafa verið 

framkvæmdar þar sem til dæmis er rannsakað hvort að kvörtunum til lögreglu fækki ef að 

einstaklingar sem tilheyra minnihlutahópum eru sýnilegri innan lögreglunnar (Decker og Smith, 

1980; Hickman og Piquero, 2009; Hong, 2017). Niðurstöðurnar eru mjög mismunandi en meðal 

annars sýndi ein rannsókn að ef það voru margir svartir einstaklingar innan lögreglunnar þá 

báru svartir borgarar meira traust til lögreglu (Riccucci o.fl., 2018). Það er því möguleiki að 

fjölgun lögregluþjóna úr minnihlutahópum geti haft áhrif á traust þeirra til lögreglu, en 

rannsóknir benda til þess að það eigi þá sérstaklega við traust svartra. Það hafa þó ekki verið 

framkvæmdar nægilega margar rannsóknir til að sýna fram á að það séu sterk tengsl milli trausts 

minnihlutahópa á lögregluna og að sýnilegir séu lögregluþjónar úr minnihlutahópum (Wang 

o.fl., 2019).  Rannsókn sem framkvæmd var í Bretlandi sýndi að ef lögregluþjónar eru af ólíkum 

kynþáttum eru minni líkur á því að kvartanir berist til þeirra frá svörtum einstaklingum (Hong, 

2017). 

Konur, samkynhneigðir og einstaklingar með innflytjenda bakgrunn eru hlutfallslega 

færri innan lögreglunnar heldur en almennt innan samfélaga (van Ewijk, 2012) en frá árinu 

2000 hefur þó reglulega verið komið fram með rök fyrir því að reyna að fá einstaklinga með 

erlendan uppruna til að fara í lögreglunám, sérstaklega til að reyna að auka sýnileika fjölbreytni 

í opinberum störfum. Á sama hátt hefur lengi verið í umræðunni fjölgun kvenna innan 
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lögreglunnar. Talið er að ef einstaklingar úr minnihlutahópum starfi innan 

lögreglustofnunarinnar séu miklar líkur á því að lögreglan njóti meira trausts og samstarfs frá 

einstaklingum innan þess hóps. Þó svo að reynt sé að fá fleiri inn í lögreglunám sem eru úr 

minnihlutahópum, þá hefur, samkvæmt rannsókn í Noregi, fjölbreytni innan lögreglunnar ekki 

aukist að neinu ráði þar þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir (Bjørkelo o.fl., 2015). Af þeim 

minnihlutahópum sem starfa innan sænsku lögreglunnar sem rannsakaðir eru hefur mesta 

hækkunin verið á fjölda kvenna innan hennar (van Ewijk, 2012) en það á einnig við um konur 

innan lögreglunnar á Íslandi. Frá árinu 2016 og þar til ársins 2019 jókst fjöldi kvenna sem 

starfaði hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu úr 19% og upp í 28% (Lögreglan, 2019).  

Lögreglan hér á Íslandi hefur einnig verið mjög virk og sýnileg varðandi stuðning við 

hinsegin fólk, til dæmis með þátttöku sinni í gleðigöngunni (e. Gay Pride Parade). Það var hins 

vegar árið 2002 þar sem lögreglan í Svíþjóð var sú fyrsta innan Evrópu til að fá leyfi til að taka 

þátt í gleðigöngunni í lögreglubúningi, sem olli þó á þeim tíma miklum ursla þó svo að þetta 

þyki eðlilegt, sérstaklega á Norðurlöndunum, nú í dag (van Ewijik, 2012). Þó svo að lítið sé um 

upplýsingar um kynhneigð lögregluþjóna hér á landi, sem og annarsstaðar, þá hjálpar 

stuðningur lögreglunnar við hinsegin mál til við að auka traust hinsegin fólks á lögreglunni og 

eykur möguleika á því að þau sækist í störf innan lögreglunnar. 

Í viðtalsrannsókn sem var framkvæmd í Noregi tóku viðmælendur úr minnihlutahópum 

fram ástæður þess að þeir og aðrir úr minnihlutahópum þeirra teldu ekki líklegt að þeir myndu 

sækja um í lögreglunám. Þeir töluðu til dæmis um að þeir hefðu lifað í þeirri trú að 

lögreglunámið og starf innan lögreglunnar væri ekki í boði fyrir þá vegna innflytjenda stöðu 

eða erlends bakgrunns þeirra og að ekki væri nóg að vera með norskan ríkisborgararétt heldur 

þyrftu þeir að vera af norskum ættum. Viðmælendurnir töldu þó að þeirra innflytjenda 

bakgrunnur gæti styrkt lögregluna til muna, þar sem þeir hefðu oft aðra reynslu og þekkingu 

heldur en aðrir í Noregi og töluðu einnig annað eða önnur tungumál. Þessir kostir sem 

viðmælendurnir komu með eru einmitt rökin sem hafa verið notuð til að hvetja einstaklinga úr 

minnihlutahópum til að ganga til liðs við lögregluna og auka þannig fjölbreytileika og hæfni 

hennar (Bjørkelo o.fl., 2015).  

Ástæður þess að fólk sem tilheyrir minnihlutahópum sækist ekki eftir því að starfa innan 

lögreglunnar eru einnig þær að þeir einstaklingar telja sig oft ekki hafa hæfileikana til að starfa 

innan lögreglunnar, eða trúa því að þeir séu ekki velkomnir innan lögreglunnar vegna þess 

hversu sjaldan þeir sjá einstaklinga úr þeirra minnihlutahópi, eða einstaklinga sem deila 

ákveðnum einkennum með þeim, við störf innan lögreglunnar. Margar rannsóknir hafa sýnt að 
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rót vandans vegna fárra einstaklinga úr minnihlutahópum í lögreglunni sé vegna 

lögreglumenningarinnar sem viðhelst á starfstöðvum þeirra. Oft hefur lögreglumenningunni 

lýst sem íhaldssamri, karlægri, fordómafullri og að hún mismuni eftir kynjum eða kynhneigð 

(van Ewijk, 2012). 

Að vinna gegn hatursglæpum er einnig ein leið til að reyna að auka traust 

minnihlutahópa til lögreglunnar. Því ef lögreglan tekur hatursglæpum ekki alvarlega ýtir það 

undir vantraust til lögreglu. Einstaklingar sem hafa orðið fyrir hatursglæp eru því líklegir til 

þess að tilkynna ekki glæpi gegn sér til lögreglunnar vegna þess að þeir treysta henni ekki til að 

vinna að málinu fyrir sig. Í þeim löndum þar sem traust minnihlutahópa á lögreglu er lítið getur 

verið gott að forgangsraða hvaða leiðir er best að fara til þess að auka traust, að vinna gegn 

hatursglæpum getur verið góð forgangsröðun. Það er gert til dæmis með því að kenna 

lögreglunemum og starfandi lögregluþjónum um hatursglæpi, hvernig best er að koma í veg 

fyrir mismunun og taka afstöðu til að styrkja minnihlutahópa. Til þess að slík vinna sé 

áhrifaríkust getur þótt gott að setja fram reglugerð gegn mismunun minnihlutahópa og 

hatursglæpum, með þeim tilgangi að hafa viðmið hvernig lögregla skal snúa sér í málum sem 

beinast að minnihlutahópum. Traust minnihlutahópa til lögreglu getur aukist ef þeir sjá að 

lögreglan gerir sitt besta til að hugsa um þeirra hagsmuni (Wigerfelt o.fl., 2014). 

Ekki er nóg fyrir lögreglu að hugsa hvernig þeir muni tækla ákveðin verkefni, eins og 

hatursglæpi, eftir að glæpurinn hefur verið framinn. Lögreglan þarf að huga að framkvæmd 

fyrirbyggjandi aðferða til að byggja upp traust, til dæmis með því að sýna góðvild með að taka 

fyrsta skrefið í samskiptum við borgarana. Þá skiptir máli að störf lögreglu séu gegnsæ og 

lagður sé grunnur að framkvæmd til að auka jákvæð viðhorf frá almenningi varðandi hæfni, 

áreiðanleika og sjálfstjórn innan lögreglunnar. Ef lögreglan leggur áherslu á gegnsæi getur 

almenningur séð stefnu hennar og tölfræði, sem getur aðstoðað við að mynda viðhorf þeirra. 

Lögreglan þarf líka að vera sanngjörn í störfum sínum og sinna sínu grunnhlutverki að tryggja 

öryggi almennings svo einstaklingar finni til trausts. Sanngjörn meðferð skiptir oftast jafn miklu 

máli ef ekki meira en niðurstöður mála sem lögreglan vinnur að þegar kemur að því að byggja 

upp traust. Að sýna umhyggju gagnvart ríkisborgurum og vera kurteis þegar verið er að fást við 

þá er tiltölulega einfalt skref til að reyna að auka traust til lögreglu og byggja upp jákvæða 

ímynd hennar (Goldsmith, 2005). 

Notkun valds hefur einnig mikil áhrif á viðhorf einstaklinga til lögreglunnar og þarf því 

vel að huga að því. Starf lögreglunnar hefur aldrei verið eins sýnilegt og það er núna og er því 

mjög mikilvægt hvernig lögregla beitir valdi á meðal almennings. Hvernig valdi er beitt hefur 
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mikil áhrif á traust og mikilvægt er að almenningur sjái að réttlátri valdbeitingu hafi verið beitt 

miðað við afbrotið sem var framið, hversu oft valdi sé beitt og hver sé ástæða beitingar þess. 

Sem dæmi má nefna þegar að lögregla beitir til dæmis skotvopnum þegar aðstæður benda til 

þess að notkun piparúða hafi mögulega verið nægileg. Þegar misnotkun á valdi af hendi 

lögreglu á sér stað eða of miklu valdi er beitt samanborið við dæmið hér á undan mun það á 

þessum tímum fara eins og eldur um sinu. Bæði í gegnum fréttaveitur og samfélagsmiðla svo 

aldrei hefur verið meiri krafa á lögregluna að sýna góða frammistöðu í starfi. Búkmyndavélar 

á lögregluþjónum hafa einnig aukist svo það eykur eftirlit, bæði með þeim og með almenningi 

sem getur aukið traust borgaranna þar sem þeir vita að verið sé að taka upp bæði framkomu 

þeirra ásamt framkomu lögregluþjónanna (Goldsmith, 2005).  

Greinilegt er að fræðsla lögregluþjóna og lögreglunema ásamt því að reyna að auka 

fjölbreytileik innan lögreglunnar er mjög mikilvægt ef auka á traust minnihlutahópa til 

lögreglunnar. Starfandi lögregluþjónar og lögreglunemar þurfa að fræðast um hina ýmsu 

minnihlutahópa, framkomu lögreglu gagnvart þeim og á hvaða hátt þeir upplifa mismunun í 

samfélaginu til að hægt sé að útrýma fordómum innan veggja lögreglunnar.   

Umræður 

Traust er mikilvægt fyrir öll samfélög en það getur minnkað eða aukist skyndilega vegna 

ákveðinna atburða sem eiga sér stað í kringum einstaklinga (Newton, 2001). Það þó er ávallt 

ákveðið varnarleysi að treysta þar sem einstaklingur berskjaldar sig gagnvart þeim sem er treyst 

(Lowy, o.fl., 2015). Einstaklingar taka þó gjarnan áhættuna að treysta vegna þess að traustið er 

lykillinn að jákvæðum samskiptum og hefur einnig marga aðra kosti bæði fyrir samfélagið og 

einstaklinginn sjálfann (McKnight og Chervany, 1996; Newton, 2001).  

 Einstaklingar innan samfélaga skiptast gjarnan í minnihlutahópa og forréttindahópa, þar 

sem minnihlutahópur er almenn skilgreindur sem hópur sem hefur ekki sömu réttindi, völd eða 

aðbúnað fá ríkinu eins og forréttindahópar (Kymlicka, 2009). Ákveðin einkenni einstaklinga 

sem tilheyra minnihlutahópum er það sem jaðarsetur þá (Capotorti, 1979) og getur það verið 

byggt á þjóðerni, kynþætti, trú, aldri, tungumáli, fötlun (Þorvarður Kjerulf Sigurjónsson, 2012), 

kyni, kynhneigð eða stétt (Wiedlack, 2017). 
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 Í mörgum vestrænum ríkjum hafa réttindi og viðhorf til minnihlutahópa aukist til muna 

en það er enn sýnilegt hverjir flokkast í raun til minnihlutahópa og eru þeir ítrekað minntir á 

það af stjórnvöldum, almenningi og fjölmiðlum (Perry, 2010). Breytilegt getur verið eftir 

tímabilum hvaða minnihlutahópar verða sem mest fyrir aðkasti innan samfélaga. Á Íslandi 

höfðu fordómar gagnvart innflytjendum frá Póllandi og Litháen verið einna augljósastir en með 

aukningu innflytjenda frá Mið-austurlöndum og Austur-Evrópu fóru fordómar gagnvart þeim 

að verða augljósari en til pólskra eða litháenska innflytjenda, sérstaklega ef um var að ræða 

karlkyns innflytjendur sem voru múslimatrúar (Kristín Loftsdóttir, 2018; Unnur Dís 

Skaptadóttir og Kristín Loftsdóttir, 2019). Mögulegt er að fréttir um hryðjuverkaárásir 

framkvæmdar af einstaklingum sem voru múslimatrúar hafi haft mikill áhrif á þessi neikvæðu 

viðhorf Íslendinga í garð múslima. Hins vegar geta fjölmiðlar oft náð fram ákveðnum 

múgæsingi með vali á umræðuefni sínu og hversu mikið þeir gera úr þeim atburðum sem fjallað 

er um. 

 Í fjölmiðlum er nánast daglega hægt að sjá umræðu um minnihlutahópa í 

Bandaríkjunum, og þá sérstaklega um svarta einstaklinga. Samkvæmt Horowitz og félögum 

(2019) hefur um aldir verið litið svo á að hvítir einstaklingar hafi notið meiri forréttinda en litað 

fólk í Bandaríkjunum og að þar sé algengt að viðhorf til fjölþjóða samfélaga séu neikvæð. Þar 

af leiðandi verða minnihlutahópar sem hafa annan litarhátt en hvítan einna helst fyrir aðkasti 

eða mismunun, hvort sem það er í námi, starfi, heilbrigðisþjónustu eða fjárhagslegri afkomu. 

Þó svo að margar rannsóknarniðurstöður sýni fram á þessa mismunun trúa margir hvítir 

Bandaríkjamenn því að svartir hafi það jafnt gott og þeir eða jafnvel betra (Salter o.fl., 2018). 

 Sú mismunun sem á sér stað í garð minnihlutahópa byggist á fordómum þeirra sem eru 

í forréttindastöðu. Talað er um fordóma þegar einstaklingar, eða hópar, verða fyrir mismunun 

eða neikvæðu viðhorfi vegna ákveðinna einkenna í fari þeirra, svo sem kynþætti. Þessu 

fordómum er síðan viðhaldið af samfélaginu af hópum sem hafa mikil völd (Collins, 2018) þar 

sem fordómar leggja upp með að sýna ákveðinn valdastiga milli hópa fólks (Kristín Loftsdóttir 

o.fl., 2018).  

 Margir halda því fram að fordómar séu ekki til í nútímasamfélögum, er það ákveðin 

forréttindablinda þar sem einstaklingar sjá ekki þá mismunun sem aðrir verða fyrir vegna þess 

að þeir sjálfir upplifa hana ekki. Fordómar eru nefnilega alveg jafn mikið til eins og áður, eina 

er að birtingarmyndir þeirra hafa breyst og fordómarnir eru ekki eins öfgakenndir eins og áður. 

Sumir segja að t.d. kynþáttafordómar séu komnir neðanjarðar vegna þess að þeir eru lúmskari 

en áður og síður sýnilegir en séu þó enn til staðar (Salter o.fl., 2018). Í nútímasamfélögum er 
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þó mun meira en áður verið að reyna að hvetja fólk til að breyta hugsunarhætti sínum og minnka 

fordóma sína (Durrheim o.fl., 2016) og er það vissulega fyrsta skrefið í að reyna að útrýma 

fordómum, að viðurkenna tilvist þeirra og hvetja til breytinga. Mörg lönd eru komin enn lengra 

og hafa hafið lagasetningu gegn mismunun en þrátt fyrir það heldur mismunin áfram (Doviodio 

og Gaertner, 2000).  

 Í samfélögum er ekki einungis hægt að sjá hvatningu gegn mismunun heldur einnig sést 

hvatning til að viðhalda þessari mismunun og fordómum og er það almennt kallað 

hatursorðræða. Við það er verið að reyna að láta líta svo út að ákveðnir hópar séu ógn við 

samfélagið og menningu þess (Eyrún Eyþórsdóttir og Kristín Loftsdóttir, 2019). Algengast er 

að einstaklingur verði fyrir hatursorðræðu vegna kynþáttar eða trúarbragða hans þó svo að aðrir 

hópar upplifi hana líka, eins og þeir sem skilgreina kynhneigð sína aðra en gagnkynhneigða, 

innflytjendur, ýmsir þjóðernishópar og aðrir minnihlutahópar (Jóna Aðalheiður Pálmadóttir og 

Iuliana Kalenikova, 2013).  

 Þekkt er að hatursorðræða geti síðan leitt til hatursglæpa, sem eru brot á hegningarlögum 

hvers lands (Ríkislögreglustjórinn, 2008) sem stýrð eru af hatri (Hall, 2013) í garð einhvers sem 

tilheyrir minnihlutahópi (Ríkislögreglustjórinn, 2008). Hatursglæpir ýta undir mikla hræðslu, 

vantraust, einangrun, útskúfun, kvíða og þunglyndi fórnarlambanna og annarra sem teljast til 

sama minnihlutahóps og fórnarlambið (Perry, 2010; Ríkislögreglustjórinn, 2008). 

 Vegna þess að lögreglan er oftast sú fyrsta til að eiga samskipti við fórnarlömb 

hatursglæpa (Ríkislögreglustjórinn, 2008) er löggæsla mjög mikilvæg í vinnu gegn 

hatursglæpum (Perry, 2010). Lögreglan á að vernda réttindi allra einstaklinga og hópa og á því 

að reyna að koma í veg fyrir hatursglæpi en það stíga ávallt reglulega fram einstaklingar úr 

minnihlutahópum sem segjast verða fyrir óréttlátri meðferð af hálfu lögreglunnar vegna 

persónueinkenna þeirra. Þeir eru líklegri til að vera stoppaðir af lögreglu, að það sé leitað á 

þeim og vera sektaðir heldur en þeir sem tilheyra forréttindahópum og algengast er að þetta eigi 

við um svarta einstaklinga (Wigerfelt o.fl., 2014).  

 Traust til lögreglu telst til stofnanatrausts, en traust til stofnana er almennt hátt ef þær 

starfa á þann hátt að borgarar sjái að þeirra sé þörf og aðgengi að þeim sé gott. Mismunun af 

hálfu stofnana eða vantraust þeirra til borgara getur leitt til vantraust af hálfu borgaranna til 

ákveðinnar stofnunar eins og lögreglunnar. Segja má að traust lögreglunnar sé sérstaklega 

mikilvægt vegna þess að lögreglunni er bæði treyst fyrir ákveðnu valdi (e. authority) yfir 

borgurum og hefur einnig rétt til að beita þá valdi (e. force) ef þörf er á (Kääriäinen, 2007). 
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 Margt getur haft áhrif á traust borgara til lögreglu en vinna gegn hatursglæpum getur til 

dæmis aukið traust minnihlutahópa til lögreglu og að lögreglan leggi sig fram að mynda gott 

samband milli lögreglu og minnihlutahópa (Perry, 2010). Traust almennings til lögreglu byggir 

þó oftast á fyrri aðgerðum og framkomu þeirra við almenning og verður löggæslan mun 

árangursríkari ef samband lögreglu og almennings byggir á trausti (Kääriäinen, 2007). 

 Traust borgara til lögreglu endurspeglar ekki alltaf traust minnihlutahópa til lögreglu 

þar sem það að tilheyra minnihlutahóp hefur áhrif á skoðanir fólks á lögreglunni (Staubli, 2017). 

Rannsóknir í Bandaríkjunum sýna t.d. fram á að svartir og þeir sem eru af spænskum ættum 

trúi því síður að lögreglan muni vernda þá gegn glæpum (Kearns o.fl., 2019) ásamt því að þeir 

séu líklegri til að upplifa persónulegt óréttlæti af hendi lögreglunnar og í raun öllu dómskerfinu. 

Svartir verða einnig frekar fórnarlömb ólögmætrar valdbeitingar lögreglu, persónugreiningar 

vegna kynþáttar og halda að lögreglan meðhöndli þá öðruvísi vegna kynþáttar (Macdonald og 

Stokes, 2006). Í kjölfar þeirra mörgu tilfella sem ratað hafa í fjölmiðla varðandi illa meðferð á 

einstaklingum sem tilheyra minnihlutahópum af hálfu lögreglu og í ljósi þess hversu margir 

einstaklingar úr minnihlutahópum eru skotnir af lögreglunni, hefur traust til lögreglu af hálfu 

minnihlutahópa minnkað (Goldsmith, 2005). 

Flestum rannsóknarniðurstöðum ber saman um að minnihlutahópar, sérstaklega þeir 

sem eru af spænskum ættum eða svartir, beri minna traust til lögreglunnar (Kearns o.fl., 2019; 

Wang o.fl., 2019) og trúi síður á að störf þeirra séu framkvæmd á réttlátan hátt (Wang o.fl., 

2019). Minnihlutahópar trúa því einnig síður að lögregluþjónar séu heiðarlegir í störfum sínum 

(Kearns o.fl., 2019). Svartir hafa þó hafið baráttu sem flestir kannast við og kallast Black Lives 

Matter og er stefna þeirra til dæmis að útrýma ofbeldi frá ríkinu og opinberum stofnunum í garð 

svartra (Black Lives Matter, e.d.) 

 Innan Evrópu hafa niðurstöður verði svipaðar eins og í Bandaríkjunum varðandi 

mismunun af hendi lögreglu þó svo að ekki sé eins mikið um ofbeldi gagnvart minnihlutahópum 

af hendi lögreglu í Evrópu. Sú mismunun sem einstaklingar innan minnihlutahópa verða fyrir 

af hendi lögreglu hefur leitt til vangaveltna um hvað hægt sé að gera til að breyta þessu. 

Rannsakendur hafa verið að skoða hvort að fjölgun lögregluþjóna sem tilheyra 

minnihlutahópum geti haft áhrif og muni þá auka traust minnihlutahópa til lögreglunnar. Ekki 

hafa verið framkvæmdar nægilega margar rannsóknir til að sýna fram á sterkt tengsl á milli þess 

en margt bendir þó til þess að það sé mögulegt, sérstaklega þegar kemur að svörtum 

einstaklingum (Wang o.fl., 2019).  
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 Það hefur þó reynst vandamál að fá einstaklinga úr minnihlutahópum til starfa í 

lögreglunni eða í lögreglunám og hafa einstaklingar til dæmis tekið fram þær ástæður að þeir 

sækist ekki eftir því vegna þess að þeir telji sig ekki hafa hæfileikana til að starfa innan 

lögreglunnar, að þeir telji sig ekki velkomna innan lögreglunnar vegna þess hversu sjaldan þeir 

sjá einstaklinga úr þeirra minnihlutahópi í lögreglunni og vegna lögreglumenningar sem 

viðhelst á stafstöðvum lögreglunnar. Menningin einkennist oft af íhaldssemi, karlægni, 

fordómum og mismunun eftir kynjum eða kynhneigð (van Ewijk, 2012). 

 Greinilegt er að einstaklingar úr minnihlutahópum beri öllu jafna minna traust til 

lögreglunnar og þarf hún að vinna markvisst að því að útrýma fordómum og mismunun af hendi 

lögregluþjóna, til dæmis með aukinni menntun og fræðslu til að reyna að auka traustið. Þó svo 

að ekki séu bein tengls á milli þess að hafa lögregluþjóna sem teljast til minnihlutahópa innan 

lögreglunnar, er margt sem gefur til kynna að það geti verið af hinu góða til að auka traust til 

lögreglunnar. Einstaklingar úr minnihlutahópum geta einnig komið með aukna hæfileika með 

sér í starf lögreglunnar. 
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